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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa de cunho qualitativo e de vertente interpretativista analisa atividades de 

escrita de textos da ordem do argumentar, desenvolvidas na disciplina “Práticas de 

Leitura e Escrita II” (PLE-II) por graduandos do Bacharelado em Ciências e Tecnologia 

(BCT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Sustentada pelo 

aporte teórico advindo da concepção dialógica de língua(gem) (BAKHTIN [1952-1953] 

2011; [1929] 2009); dos estudos de letramento (KLEIMAN, 1995; STREET [1995] 

2014); da pedagogia de projetos (KILPATRICK, 1972); e do modo de fazer pesquisa 

adotado pela Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006, 2009), esta investigação 

procura compreender como as atividades de escrita se configuram em um projeto de 

letramento (KLEIMAN, 2000) bem como as implicações disso para o processo de 

ensino-aprendizagem da modalidade escrita da língua, especificamente quanto aos 

gêneros discursivos: debate regrado, carta argumentativa e artigo de opinião. Para tanto, 

buscou--se mapear uma visão orgânica dos aspectos que compõem o que se denominou 

“prática de escrita”. Com isso, analisou-se, por exemplo, a ressignificação de saberes e 

de papéis sociais (professor, monitor, aluno e agentes externos), no ambiente 

universitário em foco, viabilizada pelo desenvolvimento de um projeto de letramento 

entendido como modelo didático (TINOCO, 2008). Os dados foram gerados ao longo 

de segundo semestre de 2014, por meio da escrita de artigos de opinião relacionados à 

questão do voto consciente; da escrita de cartas argumentativas destinadas aos 

candidatos à sucessão de reitorado da UFRN, ocorrida naquele semestre; e do registro 

em fotografias de um debate regrado, realizado na Escola de Ciências e Tecnologia 

(ECT) com os candidatos ao referido pleito. Além desses artefatos, também se 

constituem como corpus desta pesquisa transcrições de entrevistas semiestruturadas 

com alunos e monitores de PLE II acerca da visão que os entrevistados têm a respeito 

do ensino da escrita vivenciado na mencionada disciplina. A análise dos eventos de 

letramento (HEATH, 1999) perceptíveis no contexto em questão e das práticas de 

letramento (STREET, 1999) deles depreensíveis possibilitou um tratamento mais 

acurado de algumas peças de escrita, tais como os artigos de opinião e as cartas 

argumentativas. Por meio dessas peças, os participantes do projeto de letramento 

realizaram tarefas específicas para a consecução de um propósito que desencadeou 

ações de cidadania, mediadas pela escrita e relacionadas ao ato de votar. A análise dos 

dados gerados aponta para o caráter socialmente relevante que perpassa as atividades de 

escrita em PLE-II, dadas as suas implicações que vão além da obtenção de nota e 

possível aprovação na disciplina, pois são potencialmente modificadoras da postura dos 

participantes frente ao exercício da escrita, tendo em vista ações de cidadania tanto 

dentro quanto fora da universidade. 

 

Palavras-chave: Projeto de letramento. Prática de escrita. Argumentação. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This research has a qualitative stamp and interpretive aspect. It analyses written 

activities concerned with the argumentation developed during the major “Reading and 

Writing Workshop II” (RWW II) by undergraduates of the course of Science and 

Technology from the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). Based on the 

theoretical dialogic conception of language (BAKHTIN [1952-1953] 2011; [1929] 

2009); the literacy studies (KLEIMAN, 1995; STREET [1995] 2014); the project 

method (KILPATRICK, 1972); and the way of doing research adopted by Applied 

Linguistics (MOITA LOPES, 2006, 2009), this investigation aims at understanding how 

the written activities can perform as project method (KLEIMAN, 2000), as well as the 

implications for the teaching-learning process on the written modality of language, 

especially on the discursive genres: guided debate, argumentation letter and opinion 

article. For doing so, an organic view of what composes a “written practice” was 

mapped. Hence, the re-signification of knowledge and social roles (teacher, monitor, 

student and outside agents) on the academic environment, and made possible by the 

development of a literacy project, understood as a teaching model (TINOCO, 2008). 

The data were generated along the second term of 2014; through the writing of both 

opinion articles related to the theme of conscious vote; argumentative letters designed to 

succession candidates for the rectorship at UFRN, taken place during that semester; and 

the photographic assemblage of a debate, occurred at the School of Science and 

Technology (ECT) with the candidates for the above-named pleading. Besides these 

artifacts, the corpus is also made out of transcriptions from semi-structured interviews 

with students and monitors of RRW II on the vision the interviewees have upon the 

teaching of writing skills experienced in the major. The analysis of the literacy events 

(HEATH, 1999) perceived on the context mentioned and its inferring literacy practices 

(STREET, 1999) made possible a more accurate treatment of some pieces of writing, 

such as opinion articles and the argumentative letters. By means of these pieces, the 

participants of the literacy project carried on specific tasks for the consecution of a 

purpose resulting actions of citizenry, mediated by writing and related to the act of 

voting. The data inquiry leads to the socially relevant character, which spans through 

the writing activities in RRW II, given its implications that transcend grading and 

possible approval in the discipline, once they are able to modify the subjects’ posture 

towards the exercise of writing, if one considers the actions of citizenry to the inwards 

and outwards of the university. 

 

Key words: Literacy project. Written practice. Argumentation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

A escrita como tecnologia e o ensino dessa tecnologia nas sociedades 

grafocêntricas têm sido objeto de uma variedade de pesquisas realizadas tanto no Brasil 

quanto em outros países (KLEIMAN, 1995, 2000; GIROUX, 1997; BAZERMAN, 

2006; TINOCO, 2008; GERALDI [1984] 2011; MILLER, 2012; OLIVEIRA, TINOCO, 

SANTOS, 2011; SANTOS, 2012). 

Respaldando-se nas contribuições de tais pesquisas, esta dissertação se volta 

para o estudo dos aspectos que constituem o ensino situado da modalidade escrita de 

língua materna com estudantes universitários. Partindo da concepção de escrita como 

prática social, a investigação focaliza o trabalho com “prática de escrita”, atividade por 

meio da qual o aluno escreve para agir socialmente. 

Essa perspectiva, contudo, não é central na maioria das pesquisas, conforme 

argumentam Antunes (2003, 2009); Geraldi, Citelli (2011); Köche, Boff, Marinello 

(2014); Köche, Boff, Pavani (2014); Silva, Ferreira, Mortatti (2014) muito menos na 

prática docente em geral. Na literatura sobre ensino de escrita, destaca-se o exercício 

mandatário da escrita como uma orientação majoritária do trabalho em aulas de língua 

materna.  

Em ações didáticas desse tipo, o aluno elabora seu texto, em geral, uma 

“redação” a partir de um dado tema, tendo como leitor apenas o professor e a sala de 

aula como espaço de circulação desse texto eminentemente escolar. Numa situação 

como essa, a escrita consiste em um exercício por meio do qual o professor verifica o 

desempenho do aluno no que diz respeito, por exemplo, à obediência a regras da 

gramática normativa. O aluno escreve, pois, para provar ao professor que sabe fazer uso 

da escrita de modo “correto” ou sem cometer muitos desvios da norma padrão. 

Porém, desde a década de 1990, devido à publicação de documentos 

parametrizadores (BRASIL, 1997; BRASIL, [1996] 2015), à ascensão dos estudos de 

letramento e também sobre gênero discursivo, além das iniciativas de formação 

continuada de professores de norte a sul deste País continental, o exercício mandatário 

da escrita vem apresentando algumas alterações.  

Há iniciativas, por exemplo, que aliam, em geral por meio de sequências 

didáticas (DOLZ, SCHNEUWLY, NOVERRAZ, 2004; ROCHA, 2015), o tema 

selecionado pelo professor a um gênero, a partir do qual é solicitada a produção escrita. 
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Embora isso já represente um avanço em relação às restrições da escrita de 

“redação”, permanecem ranços. Ações didáticas desse tipo se caracterizam por quatro 

aspectos centrais. O primeiro deles se refere ao tom estritamente avaliativo das 

motivações apresentadas pelo professor aos alunos para o trabalho de escrita em torno 

de um dado tema/gênero. O segundo aspecto consiste na postura do aluno de 

demonstrar, por meio do texto, o que assimilou quanto às características estruturais do 

gênero. Acrescentem-se a esses dois a interlocução e o espaço de circulação do texto, 

que são restritos ao professor e à sala de aula. Seja a escrita orientada pelo tema, seja 

orientada pelo gênero, é frequente que o estudante tenha por interlocutor unicamente o 

professor. Decorre disso o quarto aspecto, que remete à relação que esses sujeitos 

estabelecem um com o outro. O estudante, ao escrever, é posicionado no lugar de quem 

sempre está sendo testado; o professor, por sua vez, no lugar de profissional que reúne 

todos os conhecimentos necessários para apontar os problemas encontrados no texto sob 

correção. Isso posto, uma vez realizada a correção do texto-produto e, 

consequentemente, atribuída uma nota, encerra-se o ciclo da escrita. 

Esse tipo de trabalho limita as atividades de escrita ao objetivo de escrever para 

“aprender a escrever redação escolar”, mesmo que o gênero discursivo trazido para a 

atividade seja outro. Isso ocorre porque, ao didatizar gêneros que têm circulação externa 

à sala de aula, a primazia dos quatro aspectos supracitados no exercício mandatário da 

escrita acaba por encapsular o que seria “novo” em uma prática antiga. Não há, pois, 

ressignificação no ensino de escrita.  

Apesar de essa realidade vigorar em muitos contextos de ensino, há a 

possibilidade de se repensar o ensino de escrita a partir de usos do cotidiano 

extraescolar, tais como: anotar uma receita ensinada em um programa de televisão, fazer 

uma lista de compras, acessar sites na Internet, postar comentários em redes sociais. Isso 

significa que os motivos que levam um aluno a escrever na sala de aula podem estar 

distantes dos motivos que o conduzem a escrever para atender a demandas da vida em 

outras esferas de atividade humana.  

Assim, se, por um lado, é possível que essa distância influencie o discente a 

compreender a escrita como um exercício meramente escolar que visa à avaliação de 

aspectos linguístico-textuais; por outro, se lhe é dada a possibilidade de vislumbrar a 

prática de escrita que se desenvolve fora do espaço da sala de aula, o aluno pode 
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ressignificar a tecnologia da escrita como instrumento de poder que altera as (e é 

alterado nas) práticas sociais. 

Essa ressignificação implica, especialmente, mudança conceitual e atitudinal. Do 

ponto de vista conceitual, trata-se de não mais restringir a escrita (e o exercício da 

escrita) a um produto a ser corrigido. Quanto ao aspecto atitudinal, em vez de o aluno 

ser aquele que escreve para demonstrar que obedece ao estabelecido pela gramática 

normativa e pela ortografia vigente, passa a ser aquele que escreve para agir sobre uma 

situação comunicativa cujas variáveis precisam ser analisadas com cautela em função da 

resolução de um problema que se apresenta e cuja mediação requer uma prática de 

escrita. 

Tais mudanças, porém, não são “transferidas” de um espaço de ação para outro 

tampouco “impostas” por documentos parametrizadores. Elas requerem movimentos de 

diferentes naturezas: pesquisa acadêmica, formação docente, investimento na 

infraestrutura da escola, aproximação entre agentes internos e externos ao espaço 

escolar. Trata-se de um processo sócio-histórico de construção contínua.    

É essa compreensão que nos leva a retomar historicamente o exercício 

mandatário da escrita estabelecido nos diversos contextos de ensino que constituem a 

educação básica e a superior no Brasil para, com isso, vislumbrar possibilidades de 

mudanças nessa prática.  

Nesse sentido, concordamos com Guedes (2009) no que diz respeito ao fato de 

que as maneiras de se trabalhar a escrita na escola funcionam como um reflexo do que 

acontece na sociedade de um modo geral. Para esse autor, o contexto social em que a 

escola está inserida exerce uma influência significativa sobre os olhares a respeito dos 

objetos de estudo escolar. Tratar de “composição”, de “redação” e de “produção de 

texto” não é abordar a mesma prática escolar, denominada apenas de formas diferentes. 

Cada um desses nomes resulta de contextos sociais e históricos específicos e são 

marcados por concepções de língua(gem) bastante peculiares. 

Segundo Guedes (2009), ao trabalho em torno da “composição” está subjacente 

a concepção de linguagem como instrumento de organização e de expressão do 

pensamento. A preocupação maior nesse tipo de atividade com a escrita está mais 

relacionada com “[...] a correção do processo de raciocinar do que a finalidade com que 

o raciocínio é enunciado” (GUEDES, 2009, p. 88). Nessa perspectiva, escrever é uma 

atividade centrada em quem compõe um determinado texto. 
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A composição funciona mais como uma espécie de registro do quanto o 

pensamento está (ou não) organizado. O professor se apoia nas regras da gramática 

normativa e delas faz uso como parâmetro para verificar o grau de organização do 

pensamento do aluno. O discente é o único responsável pelo acabamento que dá a suas 

ideias, já que o modo como estas serão escritas depende da maneira como estão 

acomodadas na mente de quem escreve. 

A “redação”, por sua vez, está embasada na concepção de língua como meio de 

comunicação, isto é, “[...] um código pelo qual o emissor cifra sua mensagem, que será 

decifrada pelo receptor, caso não haja ruídos no canal de comunicação por meio do qual 

é transmitida. Tudo muito limpo, muito organizado, bastando um bom trabalho de 

manutenção” (GUEDES, 2009, p. 89). Tal concepção parte do pressuposto de que a 

linguagem é transparente, permitindo uma comunicação entre sujeitos, livre de qualquer 

interferência (ruído) que impossibilite um contato satisfatório entre um sujeito que 

emite uma informação e um que a recebe. Os papéis de emissor e receptor são 

fixamente exercidos, restando apenas que a veiculação da mensagem estabeleça o 

caráter ativo do falante/escritor e a postura passiva do ouvinte/leitor.  

O texto que resulta do ato de redigir/codificar (realizado pelo aluno) é 

decodificado pelo professor. Essa decodificação é o ato básico que o docente precisa 

efetuar para que o texto possa ser avaliado, ou seja, ser submetido a uma verificação dos 

meios pelos quais o aluno fez uso do código linguístico para transmitir sua mensagem 

mediante a escrita. 

O fato de a língua ser compreendida como instrumento de comunicação faz com 

que ela seja vista como um código exterior ao sujeito emissor, um sistema que está 

pronto, dado, não sendo modificado pelos sujeitos no ato do uso. Se, no momento do 

uso, houve incompreensão por parte do receptor, a razão disso está no emissor, o qual 

não soube cifrar corretamente o código linguístico. Nesse exercício de escrita, as regras 

da gramática normativa são os parâmetros avaliativos que indicam se a língua está 

sendo usada (ou não) de maneira “correta”. 

Já a “produção de texto” é um trabalho realizado por meio da escrita para causar 

mudanças na sociedade com o objetivo de se concretizar um interesse humano 

individual e/ou coletivo, a depender do objetivo que se almeja alcançar. Nesse caso, 

produzir textos significa conceber a linguagem como “[...] forma de ação, processo de 

estabelecer vínculos, de criar compromissos entre interlocutores” (GUEDES, 2009, p. 
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90). Devido a essa concepção, tanto quem escreve quanto quem lê um texto firmam um 

compromisso, relacionam-se socialmente com o outro. Essa relação demanda uma 

postura ativa do autor do texto e de seu leitor, não meramente avaliador. Ambos 

precisam assumir uma postura de parceiros nas relações sociais estabelecidas mediante 

a produção de texto. 

Nessa concepção, o professor deve ser, primeiramente, leitor dos textos escritos 

por seus alunos e é do lugar de quem procura estabelecer sentido para o que lê, e não 

apenas apontar desvios ortográficos e gramaticais, que esse professor atribui juízos de 

valor, isto é, avalia as produções textuais dos discentes. Mesmo precisando escrever 

conforme a gramática normativa, o aluno é conduzido a observar outros parâmetros que 

também influenciam no “o quê” e no “como” elabora o texto. Dentre esses parâmetros, 

figuram, por exemplo, quem é o leitor, o que implica o uso de um registro específico da 

língua (formal, informal, coloquial); qual o propósito de escrita que direciona a 

construção do texto de acordo com um dado gênero discursivo. Logo, é a situação de 

interação que direciona as escolhas de quem escreve. 

Nesse caso, o leitor, em vez de ser receptor, ou seja, de se colocar passivamente 

diante do texto, dialoga com aquilo que lê: concordando ou discordando total ou 

parcialmente. Vê-se que há o estabelecimento de uma relação mais democrática entre os 

parceiros que dialogam na produção de texto. A pessoa que escreve não ocupa um posto 

privilegiado, escolhendo por si só o que e como escrever, restando ao leitor fazer todos 

os esforços possíveis para entender o que o outro quis “transmitir”. Escrever passa a ser 

compreendido como um ato realizado em função de algum motivo presente nas relações 

sociais e não o “transporte” das ideias de um emissor para um receptor. 

Percebemos, então, que, ao estudar o percurso do ensino da escrita, é preciso 

atentar para o contexto social e histórico, o qual torna compreensíveis as causas que 

levaram (e levam, até hoje, em algumas situações de ensino) o trabalho com a escrita a 

ter determinados contornos e possibilidades. 

Nesse sentido, esta pesquisa, fundamentada em construtos teórico-

metodológicos advindos sobretudo dos estudos de letramento, investiga aspectos 

sociopolíticos, discursivos e linguístico-textuais de atividades de escrita vivenciadas na 

disciplina Práticas de Leitura e Escrita-II (PLE-II), a qual integra o currículo do 

Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT), cujas aulas ocorrem na Escola de 
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Ciências e Tecnologia (ECT), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

As atividades de escrita de PLE-II não se encaixam nos moldes da escrita de 

caráter mandatário. Estão regidas por objetivos (por exemplo, solicitar do aluno a 

tomada de posição frente a uma questão social polêmica que tem relação, de fato, com 

suas vivências no ambiente universitário e fora dele) que, potencialmente, podem levar 

essas práticas de escrita a gerar efeitos na vida do aluno (como escrever para defender 

sua opinião acerca de uma questão polêmica), conforme veremos mais detidamente no 

capítulo de análise de dados. Tais atividades, então, parecem ultrapassar os limites da 

própria universidade. Por conseguinte, tentaremos demonstrar elementos que defendam 

a tese de que o trabalho com a escrita, na mencionada disciplina, constitui o que 

denominamos “prática de escrita”, o que nos parece ser um tanto diferente de “produção 

de texto”.  

Sendo assim, a relevância desta pesquisa está na discussão que ela se propõe a 

levantar acerca do ensino da escrita argumentativa para universitários da área de 

Ciências Exatas e Tecnológicas. Com isso, o processo investigativo pode mostrar como 

é possível viabilizar um tipo de trabalho com a modalidade escrita da língua no domínio 

acadêmico. Não tendo por finalidade centralizar uma única abordagem do ensino de 

escrita, compreendemos que a pesquisa se debruça sobre um fazer pedagógico 

específico que pode coexistir com outros tantos possíveis. 

Diante do exposto, algumas questões de pesquisa nos conduzem: quais aspectos 

configuram as práticas de escrita desenvolvidas em um projeto de letramento, no curso 

de Ciências e Tecnologia? Como se configuram as práticas de escrita desenvolvidas no 

curso de Ciências e Tecnologia por meio de um projeto de letramento? Que implicações 

para o ensino de escrita são visíveis no mapeamento dessas práticas? Quais variáveis se 

apresentam nessas práticas em que ocorre a ressignificação dos papéis tradicionais de 

professor e aluno? Como ocorre a ressignificação desses papéis? 

Tais perguntas orientaram-nos a delinear alguns objetivos de pesquisa. Sendo 

assim, nosso objetivo geral é compreender a configuração de práticas de escrita 

vivenciadas em um projeto de letramento, no curso de Ciências e Tecnologia. Para 

atingirmos esse objetivo, outros quatro objetivos específicos são necessários:                         

i) mapear uma visão orgânica dos aspectos que compõem práticas de escrita 

desenvolvidas em um projeto de letramento, no curso de Ciências e Tecnologia; ii) 
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compreender as implicações da configuração da prática de escrita para o processo de 

ensino-aprendizagem da modalidade escrita da língua; iii) reconhecer modos de 

estabelecimento dos papéis de professor, aluno (e outros agentes) no contexto das 

práticas de escrita; iv) compreender variáveis que constituem a ressignificação dos 

referidos papéis sociais. 

Isso posto, para melhor organizar esta dissertação, nós a dividimos em cinco 

capítulos. Nesta introdução, apontamos um breve histórico sobre o ensino de escrita, 

passando pelo trabalho de “composição”, de “redação”, até chegar ao de “produção de 

texto”. Além disso, sinalizamos o tema, o objeto, a justificativa, a relevância, bem como 

os questionamentos e os objetivos para os quais esta pesquisa se direciona. No capítulo 

2, descrevemos o contexto da pesquisa, evidenciando elementos que caracterizam a 

ECT, o BCT e o componente curricular PLE-II, além de alguns elementos que 

particularizam os participantes da pesquisa e o semestre 2014.2, período em que 

geramos os dados analisados neste trabalho. No capítulo 3, apresentamos a 

fundamentação teórica do trabalho, refazendo brevemente o histórico do ensino de 

Língua Portuguesa no Brasil e relacionando alguns conceitos que funcionam como 

contribuições dos estudos de letramento. No capítulo 4, discorremos acerca dos 

procedimentos metodológicos de que lançamos mão a fim de que os dados pudessem 

ser gerados. No capítulo 5, elaboramos a análise dos dados, a qual abrange atividades de 

escrita de PLE-II nos gêneros discursivos “artigo de opinião”, “carta argumentativa” e 

“debate regrado”. No último capítulo, destinado às considerações finais, retomamos as 

questões de pesquisa para explicitar o que pode ser respondido nesta investigação e o 

que se apresenta como elementos para futuras pesquisas. Por fim, apresentamos as 

referências em que estamos nos apoiando. 
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2 CONTEXTO DE PESQUISA 

 

 

 

2.1 A ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/UFRN 

 

 

 

O cenário no qual foi desenvolvida esta pesquisa é a Escola de Ciências e 

Tecnologia (ECT), uma unidade acadêmica especializada da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. A ECT foi criada por meio da Resolução n
o
 012/2008-CONSUNI, 

de 1
o
 de dezembro de 2008, e funciona, desde o segundo semestre de 2009, com o 

Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT). Nos três primeiros semestres, as aulas do 

BCT foram ministradas em anfiteatros cedidos pelo Centro de Tecnologia (CT) e, 

depois, pelo Centro de Biociências (CB) da UFRN. O prédio da ECT foi, oficialmente, 

inaugurado no dia 11 de abril de 2011, por Fernando Haddad, Ministro da Educação à 

época. A obra foi financiada pelo Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), no valor de R$ 9.124.714,86. 

Localizado na parte sul do campus central da UFRN, o prédio ocupa uma área de 

6.841,40 m² e está dividido em quatro pavimentos: térreo, no qual há seis anfiteatros, 

um laboratório de Química, uma recepção, uma secretaria acadêmica, uma secretaria 

administrativa; pavimento um, em que há nove salas de aulas e a sala do Diretório 

Acadêmico da ECT (DAECT); pavimento dois, com oito laboratórios, uma sala de 

monitoria, uma sala de estudo, uma secretaria de patrimônio, um almoxarifado 

administrativo e outro de produtos de limpeza; pavimento três, onde há uma secretaria 

da direção, sala do diretor, sala do vice-diretor, uma reprografia, uma copa, uma área de 

convivência destinada aos professores e cinquenta e cinco salas de professores. No 

prédio, há escadas e um elevador que dá acesso aos pavimentos, em cada um dos quais 

também constam um banheiro masculino e um feminino. 
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Figura 1 – Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN 

 

                    Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Além das atividades relacionadas ao BCT, a ECT funciona como espaço para a 

realização de eventos acadêmicos, tais como a Semana de Ciências e Tecnologia 

(SC&T), o Congresso de Iniciação Científica (CIC) e o Colóquio da ECT. A unidade 

tem uma empresa júnior, a EJECT
1
, que figura como a primeira do Brasil na área de 

Ciência e Tecnologia, e conta com o apoio de uma incubadora de empresa de base 

tecnológica, a inPACTA
2
. Essa empresa, entre outros objetivos, busca promover uma 

abordagem interdisciplinar, a fim de melhorar o processo de inovação da unidade. Outra 

instância que faz parte da unidade é o Diretório Acadêmico da ECT (DAECT), que 

consiste numa entidade representativa e de congregação dos estudantes da ECT. Tal 

instância é responsável por articular as necessidades e as posições políticas dos 

estudantes tanto em relação a pautas da própria unidade acadêmica quanto da 

universidade de um modo geral. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 A Empresa Júnior da Escola de Ciências e Tecnologia (EJECT) funciona em uma sala emprestada do 

Centro Integrado de Vocação Tecnológica (CIVT), uma das duas unidades físicas do Instituto Metrópole 

Digital (IMD), o qual é uma Unidade Suplementar da UFRN, criada em 2011, voltada para a formação de 

pessoal de nível técnico, superior e de pós-graduação, visando, entre outros pontos, à inclusão social e 

digital de jovens do ensino básico até a pós-graduação. 

2
 A inPacta é uma incubadora de empresa de base tecnológica que funciona em uma casa alugada pela 

ECT enquanto um anexo destinado à incubadora não é construído. 
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2.1.1 O Bacharelado em Ciências e Tecnologia da UFRN 

 

 

 

O Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT) foi criado com a aprovação de 

seu projeto pedagógico pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), da 

UFRN, em 27 de maio de 2008, segundo a Resolução 083/2008. Após a publicação 

desse documento, a primeira entrada de alunos no BCT, no segundo semestre de 2009, 

totalizou quinhentos estudantes. 

Atualmente, são oferecidas 1.120 vagas para ingresso por meio do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), sendo 280 vagas por semestre no turno diurno e 

também 280 vagas por semestre para o noturno. O aluno ingressante dispõe de um 

período de um ano e meio a dois anos para cursar o ciclo básico, que abrange 

conhecimentos de diversas áreas (matemática, física, práticas de leitura e escrita, 

química) e constitui o Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT). Tendo fechado 

esse ciclo, o aluno tem três opções de caminhos formativos ou ênfases a escolher para 

dar continuidade aos seus estudos. 

Na formação interdisciplinar em Ciências e Tecnologia, estão inseridas três 

subáreas: computação aplicada, negócios tecnológicos e neurociências. O aluno que 

conclui a formação interdisciplinar recebe diploma de nível superior e está capacitado 

para inserir-se no mercado de trabalho e/ou na pós-graduação. 

A segunda opção é a área tecnológica, que pode ser escolhida pelo aluno que 

almeja preparar-se para as engenharias. O aluno escolhe, para cursar em um ano e meio, 

uma das seguintes engenharias: ambiental, biomédica, mecânica, mecatrônica, da 

computação, de materiais, de petróleo, de telecomunicações. Tendo terminado com 

êxito esse percurso, o aluno recebe o segundo diploma de nível superior, ou seja, um de 

bacharel em C&T e outro de engenheiro. Daí em diante, ele está apto para entrar no 

mercado de trabalho e/ou na pós-graduação. 

O terceiro caminho formativo é a especialização em ciências exatas, para a qual 

o aluno dispõe de cerca de mais um ano de estudos. Ao escolher a preparação para as 

ciências exatas, ele pode optar por um dos quatro seguintes cursos: matemática, física, 

estatística, ciências atuariais. Ao finalizar essa opção de ênfase, o egresso recebe o 

segundo diploma (o primeiro foi de bacharel em C&T): físico, matemático, estatístico 
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ou bacharel em ciências atuariais.  Também ao final desse percurso, ele encontra-se apto 

para entrar no mercado de trabalho e/ou na pós-graduação. 

O expressivo número de vagas (1.120 por ano) e o amplo leque de formação 

interdisciplinar fazem do BCT um curso que proporciona forte inclusão social. Todavia, 

esses aspectos também trazem para a ECT/UFRN um maior número de egressos do 

Ensino Médio com problemas de formação na área de Matemática, Física e Língua 

Portuguesa, o que acaba por impactar os índices de reprovação (que gira em torno de 

40%, 37% e 15%, nos componentes obrigatórios de Matemática Básica, Introdução à 

Física Clássica e PLE-II, respectivamente
3
) dessa unidade acadêmica especializada. 

Entre a favorável taxa de inclusão social e os desfavoráveis índices de 

reprovação, urge retomar a razão primeira de criação do BCT, a fim de avaliar se a 

situação condiz com o esperado. 

O BCT foi criado na UFRN com o intuito de responder a uma necessidade da 

realidade socioeconômica do Estado do Rio Grande do Norte. A economia do RN é 

movimentada por investimentos no setor industrial e está concentrada na região 

metropolitana de Natal (que abrange os municípios de Extremoz, São Gonçalo do 

Amarante, Parnamirim, Macaíba, Ceará-Mirim, São José do Mipibu e Nísia Floresta) e 

em Mossoró. O nível tecnológico das micro e pequenas empresas que compõem o setor 

industrial do RN é baixo
4
. Nesse sentido, há um mercado potencial nessas empresas 

comparado ao de grandes e médias empresas que precisam de alta tecnologia e de força 

de trabalho qualificada. 

O que tem servido para reforçar a diferença entre esses dois tipos de empresa é a 

falta de profissionais qualificados para lidar com alta tecnologia. De acordo com o 

Censo 2010 do IBGE, a taxa de frequência a estabelecimentos de ensino no RN é de 

28,3% para pessoas que estão na faixa etária de 18 a 24 anos, ou seja, em idade de 

cursar o ensino superior. Essa porcentagem pequena indica que tornar mais viável o 

acesso ao ensino superior pode ser significativo para causar mudanças necessárias à 

sociedade norte-rio-grandense no que diz respeito à dinâmica social e econômica do 

Estado. 

                                                                 
3
 Esses valores estão de acordo com os Indicadores do Bacharelado em Ciências e Tecnologia da UFRN, 

correspondentes ao estudo realizado de 2012.2 a 2015.1. Os dados foram formalmente disponibilizados 

pelo então vice-diretor da ECT Prof. Dr. Josemar de Oliveira, a quem agradecemos pela colaboração. 

4
 A informação relacionada ao nível tecnológico das micro e pequenas empresas do setor industrial do RN 

está de acordo com o Projeto Pedagógico do BCT da UFRN atualizado em 2015. 
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A UFRN voltou-se para tal situação partindo do princípio de inclusão social e de 

fortalecimento da interação com a sociedade e com os governos. Nesse sentido,                     

a criação do BCT e, posteriormente, o aumento da oferta de vagas no curso, ao mesmo 

tempo em que favorecem o ingresso de grande quantidade de alunos, estejam eles já 

inseridos no mercado de trabalho ou não, funcionam como resposta da universidade 

frente às carências socioeconômicas do Estado. 

As empresas procuram profissionais que tenham formação acadêmica suficiente 

para realizar determinado tipo de trabalho. Esses profissionais precisam ter 

experienciado o percurso formativo em um curso que lhe capacite para a atuação 

profissional. Se há pessoas cursando o ensino superior, há profissionais em potencial 

para atender às demandas de muitas empresas potiguares.  

Sabendo-se que essas empresas buscam também profissionais que possuam 

conhecimentos em áreas de interfaces interdisciplinares, o BCT constitui-se como um 

curso voltado para certas demandas do mercado norte-rio-grandense, tais como: 

capacitação de profissionais para trabalhar com alta tecnologia e com desenvolvimento 

de pesquisa e inovação em empresas de médio e grande porte privadas e públicas. 

 

 

 

2.1.2 A área de Práticas de Leitura e Escrita no BCT 

 

 

 

A área de Práticas de Leitura e Escrita (PLE) integra o currículo do BCT, 

estando subdividida em seis disciplinas, quais sejam: Práticas de Leitura e Escrita I 

(PLE-I), Práticas de Leitura e Escrita II (PLE-II), Práticas de Leitura em Inglês (PLI), 

Práticas de Leitura e Escrita de Gêneros Acadêmicos (PLE-IV), Práticas de Leitura e 

Escrita de Gêneros Acadêmicos em Inglês (PLE-V) e Práticas de Leitura e Escrita de 

Gêneros da Esfera Profissional (PLE-VI). Desse grupo, são componentes curriculares 

obrigatórios para o BCT apenas as disciplinas PLE-I, PLE-II e PLI. As demais são 

optativas. 

Essa área está fundamentada em noções teóricas sobre a língua(gem) que levam 

em conta a interação entre os sujeitos sociais e a participação ativa desses sujeitos nos 

usos que são feitos da língua. A concepção de leitura e de escrita com a qual as 

atividades são realizadas parte do pressuposto de que é na interação social que se 
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constroem efeitos de sentido por meio das ações de linguagem. O processo de ensino-

aprendizagem, nesse caso, volta-se para o tratamento dos mecanismos de textualização 

e do caráter discursivo constitutivo desses mecanismos de que os sujeitos lançam mão 

ao fazerem uso da leitura e da escrita para agirem no mundo. A área de PLE, portanto, 

tem como tarefa principal o ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa em seu 

processo de uso na sociedade. 

 

 

 

2.1.3 Caracterização do componente curricular PLE-II 

 

 

 

O componente ECT2205, intitulado “Práticas de Leitura e Escrita-II” (PLE-II), é 

obrigatório para o BCT, tem carga de 30 horas e se volta para o desenvolvimento de 

competências de leitura e escrita de textos da ordem do argumentar.  

As aulas de PLE-II contemplam tópicos relacionados ao discurso argumentativo. 

O foco principal da disciplina é desenvolver a técnica de defender um ponto de vista por 

meio da arregimentação de argumentos consistentes. Para tanto, os alunos são expostos 

a situações das quais emanam temas polêmicos e problematizações. A partir desses 

elementos, precisam defender um ponto de vista por meio da elaboração de textos tanto 

na modalidade escrita quanto na modalidade oral da língua portuguesa, conforme as 

delimitações de gêneros discursivos da ordem do argumentar, tais como: artigo de 

opinião, carta argumentativa e debate regrado. 

As aulas são elaboradas em torno dos aspectos enunciativo-pragmáticos e dos 

procedimentos de textualização e de codificação léxico-gramaticais próprios dos 

gêneros estudados. Em relação àqueles aspectos, os professores levam para a sala de 

aula assuntos como: subjetividade e gerenciamento do discurso alheio, responsabilidade 

enunciativa, considerados necessários para os alunos, pois precisam fazer o uso 

adequado dos conhecimentos de cunho mais teórico para se orientarem no momento em 

que escrevem textos nos gêneros discursivos em foco. 

O uso desses conhecimentos é considerado adequado à medida que o aluno 

atenta para os fatores que constituem uma situação de comunicação específica, a saber, 

com quem ele está interagindo e que tipo de relação social estabelece com esse 
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interlocutor, com quais objetivos se propõe a escrever, de quais estratégias (no que diz 

respeito ao uso da língua escrita) precisa lançar mão para alcançar os objetivos traçados. 

O conhecimento dos aspectos enunciativo-pragmáticos, por sua vez, 

complementa o conhecimento dos procedimentos de textualização e de codificação 

léxico-gramaticais. Tais procedimentos se voltam para os modos de organização de 

ideias e para o acabamento que faz um enunciado ser reconhecido como um texto e, no 

caso, um texto no qual é empreendida a defesa de uma tese. A atividade de escrita se 

desenvolve, pois, em torno das possibilidades oferecidas pelos caracteres estilísticos do 

gênero e pela situação comunicativa como um todo para que o sujeito elabore 

estrategicamente seu próprio estilo na construção do texto argumentativo. 

Os conteúdos ministrados nas aulas são relacionados tanto aos elementos da 

materialidade do texto, ou seja, da superfície textual quanto aos elementos da situação 

comunicativa que influenciam o acabamento dado a essa materialidade, fazendo com 

que o gênero discursivo em estudo tenha contornos específicos. 

Na maioria das aulas, os trinta minutos finais são destinados à aplicação de 

atividades, para que os alunos coloquem em prática os conteúdos discutidos na aula. 

Para que as atividades sejam feitas, os professores solicitam que os alunos formem 

duplas ou trios, mas também há a possibilidade de o aluno fazer individualmente, caso 

assim considere melhor. Durante a aplicação dessas atividades, tanto professores quanto 

monitores e bolsistas de docência assistida ficam disponíveis para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas. 

Os professores apresentam cada aula por meio da leitura expositivo-dialogada de 

textos de circulação real, a partir dos quais são acrescidas orientações didáticas que 

enfatizem o objeto de ensino que, naquele momento, está em evidência. O material das 

aulas é produzido em prezi
5
. A opção por textos de circulação real e com data atual 

vincula-se à ideia de que, em PLE, trabalham-se conhecimentos que precisam ser bem 

engendrados na vida real. Não se trata de “simulação do dizer”, mas de “práticas” de 

escrita vinculadas a situações vivenciais. Os textos funcionam, pois, como amostras de 

uso real da língua, a partir das quais são analisados os conceitos apresentados nos textos 

de caráter didático. 

                                                                 
5
 Prezi é um software de apresentação online. Nas aulas de PLE II, esse software é usado com função 

semelhante à do PowerPoint, diferenciando-se deste no que diz respeito ao uso da ferramenta zoom, que 

oferece maior dinamicidade à apresentação. Outras informações sobre esse software podem ser 

encontradas em: <https://www.facebook.com/PreziBrasilOficial/info?tab=page_info>. Acesso em 05 jul. 

2015. 
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Além das aulas presenciais realizadas no auditório, os alunos têm de responder a 

atividades virtuais (AV) em uma turma no Sistema de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA), utilizado na UFRN também como uma ferramenta para ampliar 

as possibilidades de interação entre professores e alunos durante o semestre letivo. Uma 

dessas atividades, que consistiu na escrita de cartas argumentativas, será objeto de 

análise nesta dissertação. 

Ao longo do semestre, as atividades
6
 de PLE-II ocorrem tanto em auditórios 

quanto em turmas virtuais do SIGAA. Os professores responsáveis pela disciplina 

realizam um trabalho em equipe, o que contribui para que as turmas tenham tratamento 

mais homogêneo
7
. 

 

 

 

2.1.4 Caracterização do semestre letivo 

 

 

 

O segundo semestre do ano de 2014 foi um período marcado por alguns 

significativos eventos sociopolíticos de âmbito nacional, estadual e local. Vejamos 

alguns deles. 

Nacionalmente, as eleições para presidente do Brasil foram antecedidas por 

campanhas efervescentes, organizadas por três principais partidos. A grade de 

programação televisiva foi adaptada para dar lugar aos debates regrados entre os 

representantes de partidos, como de costume em períodos de eleições. 

Semelhante ao que vinha ocorrendo no cenário nacional, as emissoras de TV 

estaduais também transmitiam debates entre candidatos a governador. Na internet, além 

de se encontrarem vídeos que arquivavam todos esses debates, também havia, por 

exemplo, a publicação de textos argumentativos e de charges sobre temas ligados ao 

período eleitoral. 

 

                                                                 
6
 Caracteriza o componente de PLE-II a aplicação de muitas atividades avaliativas, realizadas ao longo do 

semestre. Em 2014.2, por exemplo, período em que geramos os dados da pesquisa, a disciplina teve um 

total de dez atividades, das quais cinco foram “Atividades presenciais”, três foram “Atividades virtuais” e 

duas foram “Avaliações culminativas”. 

7
 Para saber mais sobre a ECT, o BCT e PLE, ler: Paiva-Monte (2013); Silva (2013); Silva (2015). 
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O País estava submerso em um contexto de embate de ideias. Diversas vozes 

sociais convergiam para um diálogo a respeito das ações realizadas pelos governos que 

estavam no poder até aquele momento. Pensar os avanços, as estagnações, os 

equívocos, os acordos e desacordos era o que articulava as interações vivenciadas por 

muitos brasileiros. As pesquisas eleitorais, feitas por determinadas instituições de 

pesquisa, ilustravam as expectativas de voto para cada partido. De igual modo, as 

avaliações do governo que vigorava naquele momento funcionavam como dados para 

embasar opiniões as mais diversas. 

Do ponto de vista local, o segundo semestre letivo de 2014 da UFRN foi 

caracterizado pelas eleições para reitor e vice-reitor, havendo duas chapas na disputa.             

A Chapa 1 – Alma Mater UFRN teve como representantes os professores Carlos 

Chesman de Araújo Feitosa e Rubens Eugênio Barreto Ramos para os cargos, 

respectivamente, de reitor e de vice-reitor da universidade.  

A Chapa 2 – Avanços e Desafios teve como candidatos a reitor e a vice-reitor, 

respectivamente, a professora Ângela Paiva Cruz e o professor José Daniel Diniz.                    

A então candidata já havia disputado e conquistado o cargo de reitor no último pleito, 

ocorrido no segundo semestre do ano de 2010. A inscrição de sua chapa significou a 

busca pela permanência do reitorado que vinha sendo construído desde aquele ano. 

Foi nesse contexto de defesa de pontos de vista, do que precisava ser mudado ou 

mantido na UFRN, da necessidade de se conseguir votos de estudantes, professores e 

funcionários que foram desenvolvidas parte das atividades do segundo semestre de 2014 

na UFRN. A campanha de cada uma das chapas para sucessão de reitorado gerou a 

publicação de cartas-programas e a realização de debates entre os candidatos e a 

comunidade acadêmica. 

Além de participarem de um debate transmitido pela emissora de televisão 

pertencente à universidade (TV Universitária/TVU), as chapas também aceitaram ir à 

ECT para um debate
8
 com os alunos da disciplina PLE-II.  

 

 

 

 

 

                                                                 
8
 Diferentemente do que houve, na ECT, no pleito de 2010 para reitorado, o debate de 2014.2 não pôde 

ser feito entre os candidatos, porque a inscrição da Chapa 1 só ocorreu no fim do último dia. Isso levou a 

equipe de PLE-II a agendar um debate, em datas diferentes, com cada uma das chapas. 



32 

 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

 

A investigação aqui tratada contou com a colaboração de alunos e monitores de 

PLE-II. Eles se dispuseram a conceder entrevistas nas quais discorreram sobre diversos 

assuntos relacionados à vivência do ensino da escrita nesse componente curricular. 

Também responderam a um questionário que foi elaborado a partir de elementos não 

contemplados nas entrevistas.  

Para esta pesquisa, a colaboração de alunos e de monitores foi necessária para 

que pudéssemos compreender como o ensino da escrita de textos da ordem do 

argumentar se constituía do ponto de vista deles. Entrevistá-los foi o caminho que 

escolhemos trilhar com eles para que pudessem dizer e dizer-se. Desse modo, foi 

preciso atentar para o papel que esses sujeitos desempenham no contexto de ensino de 

PLE-II, dado o caráter amplamente dialógico que configura o ato de escrever e que 

ganha contornos específicos em situações formais de ensino. 

Para uma melhor caracterização desses colaboradores, podemos afirmar que, dos 

18 que aceitaram participar desta pesquisa, 87,5% estão na faixa etária de 18 a 22 anos, 

havendo apenas um colaborador na faixa dos 30 anos de idade. O BCT é a primeira 

graduação na vida de boa parte deles (75%). Apenas dois colaboradores (alunos) já 

tinham feito outro curso superior antes do BCT. Quanto à formação básica, 62,5% 

estudaram em escolas da rede privada, enquanto outros 25% estudaram tanto em 

instituições públicas quanto em privadas. Apenas um dos alunos vivenciou todo o 

ensino básico em escola pública. Mais de 80% dos colaboradores não possuem vínculo 

empregatício, o que pode significar que muitos deles dedicam tempo considerável para 

os estudos acadêmicos. 

Quanto aos alunos de PLE-II que colaboraram com esta pesquisa, encontram-se 

no início da graduação, em geral, no segundo ou no terceiro período do BCT. Já os 

monitores, também alunos desse curso, estão em semestre mais avançado e, exercendo o 

papel que a eles cabe na monitoria, dedicam doze horas semanais para a realização das 

seguintes tarefas: acompanhar o professor da disciplina nos horários de aula, atender a 

alunos ou a grupos de alunos em horário e local específicos, auxiliar o professor na 

organização, aplicação e correção de atividades avaliativas presenciais e virtuais. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

3.1 Ensino de Língua Portuguesa no Brasil 

 

 

 

 No Brasil, o ensino de Língua Portuguesa (LP) tem pouco mais de 260 anos, 

visto que sua entrada como disciplina obrigatória só ocorreu em 1750, com uma medida 

implantada pelo ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. 

Com essa medida, o uso de quaisquer outras línguas passava a ser proibido. Se, antes 

dessa obrigação, o português não fora instituído como disciplina curricular no ensino de 

língua dirigido pelos jesuítas (mais especificamente no ensino do latim, estabelecido na 

chamada Ratio Studiorum), surge a necessidade de torná-lo objeto de ensino por força 

da lei. 

A reforma pombalina impôs a aprendizagem da leitura e a da escrita em 

português e o estudo da gramática portuguesa. Essa política linguística favoreceu o 

surgimento, a partir do século XIX, de uma variedade significativa de gramáticas 

brasileiras.  

Segundo Soares (2002), houve duas causas importantes para a profusão dessas 

gramáticas: i) instalação da Impressão Régia no Rio de Janeiro, em 1808, a qual foi 

responsável pelo lançamento de obras de autores brasileiros e de gramáticas escritas por 

professores direcionadas a professores e alunos; ii) constituição da “língua como 

sistema” como uma área de conhecimento, ou seja, a concepção de língua como sistema 

propiciou o delineamento de uma tradição própria de estudos relacionados à língua. 

Num ensino regido pela concepção de língua como sistema/estrutura, as 

atividades são voltadas para o estudo das classes gramaticais e para as formas de análise 

de nível fonológico, morfológico e sintático. A preocupação está centrada, por exemplo, 

em compreender quantas letras e quantos fonemas tem uma palavra, qual é o radical,               

a vogal temática e as desinências de número (singular, plural) e de gênero (feminino, 

masculino) de uma palavra, que elemento(s) linguístico(s) corresponde(m) ao sujeito e 

ao predicado de uma determinada frase e como se classificam seus respectivos tipos. 

Tais atividades caracterizam bem o que Giroux (1997) chamou de “escola tecnicista”, 

isto é, uma tendência de ensino da escrita cujo foco está na obediência a um conjunto de 
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regras. Sendo fortemente formalista, essa escola compreende que escrever é obedecer a 

regras reunidas em uma gramática. 

A concepção de língua como estrutura tem implicações também no modo de 

enxergar o sujeito que aprende. Este é assujeitado a um dado sistema linguístico. Logo, 

diante das várias partes que compõem esse sistema, cabe ao sujeito saber o que significa 

cada uma delas, mesmo que não consiga entender como se dá o uso de algumas. Não há 

outra atividade de reflexão a não ser, por exemplo, distinguir as classes gramaticais e 

compreender o motivo de uma determinada palavra pertencer a uma classe e não a 

outra. O sujeito assujeitado é posto diante de um sistema que está dado e que possui sua 

própria organização. E a essa organização o sujeito deve obedecer. 

Tal obediência é perceptível até mesmo na maneira de se conceber o texto: “[...] 

visto como simples produto da codificação de um emissor a ser decodificado pelo 

leitor/ouvinte, bastando a este, para tanto, o conhecimento do código utilizado.” (KOCH 

e ELIAS, 2012a, p. 10). Quando se compreende o texto dessa maneira, a leitura dele 

feita é concebida como o ato de entender o que o autor do texto quis dizer com as 

palavras que usou e com o arranjo que deu a elas. 

Já nos anos iniciais do século XX, o falar bem, que se constituía como uma 

exigência social e que era a razão de ser do ensino da retórica (a qual figurou de modo 

mais significativo do século XVI até fins do XIX), começa a dar lugar a um outro tipo 

de exigência: o escrever bem. O uso de gramáticas e de coletâneas de textos nas salas de 

aula convergia para essa necessidade. Ambos os materiais, elaborados com fins 

didáticos, voltavam-se para as regras de uma gramática prescritiva, influente na 

realidade de uma classe dominante, e para os textos de escritores consagrados cuja 

escrita funcionava como modelo a ser seguido pelos alunos. 

Esse estabelecimento de modelos para o ensino da escrita representa a “escola 

mimética”, termo usado por Giroux (1997) para referir-se a uma tendência que parte do 

princípio de que, se o aluno fizer a leitura de textos que compõem uma espécie de 

cânon, ele conseguirá assimilar o estilo desses textos e, consequentemente, sua escrita 

terá a qualidade valorizada das obras de prestígio. 

Após o período em que vigoraram essas orientações, mais especificamente a 

partir dos anos 50 do século XX, a disciplina “português” começou a sofrer mudanças 

em seu conteúdo (SOARES, 2002). Foram dois os motivos desencadeadores desse 

processo: a ampliação do alunado e a contratação maior e menos seletiva de professores. 
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Nesse período, houve, no Brasil, a expansão ao acesso à escola pública. Devido 

a isso, não apenas os filhos de famílias de classe social de prestígio iam à escola, 

passaram a frequentar a escola pública brasileira também filhos de trabalhadores. Esses 

alunos trouxeram para a realidade escolar variedades linguísticas que não eram 

contempladas no ensino da gramática prescritiva. A situação que se delineava, a partir 

daí, apontava para a necessidade de um ensino de português que procurasse, de alguma 

forma, dar conta das variedades que já faziam parte das situações comunicativas 

extraescolares, mas que não eram objeto de ensino escolar. 

O aumento significativo de alunos nas escolas causou a contratação maior de 

professores. Nesse contexto de ampliação do alunado, a preocupação principal foi 

conduzir para as escolas o maior número possível de professores. Assim, tal contratação 

precisou ser menos seletiva para priorizar a ocupação do grande número de vagas e, 

com o tempo, essa relação acabou por trazer outra consequência: uma paulatina 

diminuição dos salários dos professores. Essa diminuição fez com que professores mais 

bem preparados passassem a buscar outras ocupações ou a lecionar em espaços que lhes 

garantissem certa estabilidade financeira: as universidades, por exemplo. 

A mudança de agentes (professores e estudantes) foi acompanhada de alterações 

conceituais, metodológicas e atitudinais. Do ponto de vista conceitual, embora o texto, 

nesse período, tivesse começado a figurar como conteúdo para se ensinar a escrever 

“bem”, a gramática continuava a ocupar seu lugar de primazia devido à força da 

tradição. Quanto ao aspecto metodológico, começam a surgir dispositivos didáticos 

(seletas, florilégios)
9
, que visavam a suprir problemas de formação dos professores 

menos capacitados para o ensino de LP. No tocante ao quesito atitudinal, podemos 

afirmar que, se para alguns professores faltava maior formação específica, aos alunos 

das classes sociais desfavorecidas, restava estudar uma gramática distante do cotidiano 

extraescolar. Em outras palavras, tomava-se como objeto de ensino uma gramática que 

parecia fazer sentido apenas nas atividades aplicadas pelo professor, conforme evoca o 

poema “Aula de Português”, de Carlos Drummond de Andrade (ver Anexo A). 

 

 

                                                                 
9
 De acordo com Bunzen e Rojo (2008), seletas e florilégios foram antologias utilizadas durante séculos 

no ensino de língua portuguesa no Brasil. Essas antologias eram formadas por textos em prosa e em 

versos, que representavam o cânone de autores portugueses e brasileiros. 
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A partir dos anos 70 até os primeiros anos da década de 80, outras mudanças 

marcaram o ensino de LP. A primazia concedida à gramática nas salas de aula começa a 

perder espaço. Essa modificação foi efeito de uma intervenção do governo militar,                  

a saber, a implementação, no início dos anos 70, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei n
o
 5.692/71). Por meio da LDB de 1971, o governo militar exigiu uma 

educação que fosse a serviço do desenvolvimento do país. 

O ensino de LP adquiriu, nesse contexto, um caráter marcadamente utilitarista. 

A língua era concebida como instrumento para o desenvolvimento que se almejava. Tal 

concepção estava sustentada na teoria da comunicação, bastante influente naquele 

momento. Com essa teoria, o aluno passou a ser visto como sujeito emissor e receptor 

de mensagens, e o que predominou não foi mais o estudo sobre a (ou da) língua, mas, 

sim, o estudo do uso da língua. 

A concepção de língua como sistema, que sustentava o ensino de gramática, e a 

de língua como expressão estética, que predominou inicialmente no ensino da retórica, 

da poética e, posteriormente, no ensino de textos, deram lugar à concepção de língua 

como instrumento de comunicação. O aluno era ensinado a codificar e a decodificar 

mensagens por meio da elaboração de textos escritos. Com essa visão de língua,                      

a escrita passa a ser ensinada como “[...] uma atividade por meio da qual aquele que 

escreve expressa seu pensamento, suas intenções, sem levar em conta as experiências e 

os conhecimentos do leitor ou a interação que envolve esse processo” (KOCH e ELIAS, 

2012b, p. 33). O leitor, por sua vez, tem a responsabilidade de captar a mensagem 

emitida por quem escreve. 

Novas mudanças ocorrem no ensino de LP, a partir da década de 80, período em 

que passaram a ser objeto de reflexão, no Brasil, estudos realizados por pesquisadores 

das ciências linguísticas (PÉCORA, 1983; GERALDI, 1984; POSSENTI, 1984; 

BRITTO, 1984; KLEIMAN, 1989). As discussões feitas por esses pesquisadores 

funcionaram como contribuições para repensar o que vinha sendo compreendido, até 

aquele momento, como ensino de português. Segundo Soares (2002), os trabalhos 

resultantes dessas discussões serviram para lançar luz sobre a variação linguística, a 

concepção de gramática, o tratamento dado ao texto em sala de aula e a concepção de 

língua que estava subjacente ao ensino até então empreendido. 
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Com efeito, a mudança do alunado (que vinha ocorrendo desde os anos 50) e a 

expansão de perfis de professores de LP motivaram pesquisadores a lançar novos 

olhares para o trabalho em sala de aula e para a necessidade de tomar como objeto de 

estudo determinados temas, tais como: variação linguística. Isso porque o ensino de LP 

junto a alunos que provinham de classes sociais desfavorecidas apontava para a 

insuficiência do ensino da norma padrão da língua. Abordar outras variedades, além da 

norma padrão, era o direcionamento que os professores poderiam seguir de acordo com 

as contribuições da sociolinguística, por exemplo. 

As investigações dessa área também questionaram a visão de que existe apenas 

uma gramática, a saber, a normativa, usada pela classe social privilegiada, e que vinha 

imperando há muitos anos na disciplina de LP. Logo, outras concepções de gramática 

são elaboradas e o trabalho de pesquisadores a respeito dessas novas concepções 

começa a estabelecer influência no trato que é dado à gramática nas escolas. 

As pesquisas na área de linguística textual, por sua vez, alertaram para a 

necessidade de se abordar o texto em sala de aula, não ficando apenas na análise das 

estruturas fonológicas e morfossintáticas, como era de costume anteriormente.                      

A orientação passou a voltar-se para fatores linguístico-textuais que permitem a um 

leitor compreender um texto como uma unidade de sentido cujas partes se inter-

relacionam formando um todo coerente. 

Ocorre que esse olhar voltado para o texto reflete uma concepção de língua 

diferente das duas anteriores: língua-sistema e língua-instrumento de comunicação.                  

A língua passa a ser concebida como enunciação, por influência dos estudos da 

pragmática, da teoria da enunciação, da análise do discurso, da linguística aplicada. Essa 

concepção fez com que as discussões relacionadas ao uso da língua não ficassem 

restritas à compreensão de que falar e escrever são atividades que dependem apenas de 

um exercício eficiente de emissão e recepção de mensagens. 

Por conseguinte, o ensino da escrita passa a ser orientado por uma visão de 

língua como lugar de interação (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV [1929] 2009). Quando o 

ensino é fundamentado nessa concepção, o estudo da língua acontece por meio de 

atividades que visam à compreensão das relações que se estabelecem entre os sujeitos 

sociais. Já não é suficiente saber o que é um sujeito indeterminado ou 

codificar/decodificar uma mensagem. É preciso também ter conhecimento de fatores 

extralinguísticos, ou seja, sair do domínio individual e compreender com quem se 
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interage e, consequentemente, como se interage com o outro. De igual modo,                            

é necessário atentar para as intenções das pessoas envolvidas numa dada situação de 

comunicação e para o contexto social e histórico em que esta ocorre. Todos esses 

fatores passam a ser objeto de discussões entre acadêmicos e profissionais da educação, 

a fim de se compreender que o uso da língua se materializa em ações de linguagem 

adequadas a uma situação específica. 

Ao compreender a língua como lugar de interação, outras mudanças conceituais 

importantes se acrescentam à primeira. Uma delas é a de entender que o sujeito que da 

língua faz uso deve ser considerado como agente. O leitor não se restringe a receber por 

escrito (nem mesmo o ouvinte a receber oralmente) uma informação “transmitida” pelo 

outro. O leitor/o ouvinte agem em direção ao outro seja para ler ou para ouvir o que esse 

outro tem a dizer. Da mesma forma, não se restringe a codificar uma mensagem aquele 

que fala ou escreve. O sujeito assume a postura de agente no meio social em que vive, 

de modo que seu caráter agentivo é perceptível nos usos que faz da língua nas diversas 

situações de comunicação. Logo, o sujeito ativo é consciente de sua capacidade e da 

necessidade de se dizer representante de uma (ou de algumas) voz(es) na sociedade. 

Ao lado dessa visão de sujeito, figura a concepção de texto, qual seja, “[...] lugar 

da interação e da constituição dos interlocutores” (KOCH e ELIAS, 2012a, p. 10). Isso 

quer dizer que o texto materializa uma relação firmada entre sujeitos sociais. Estes, 

quando leem, realizam uma atividade interativa em que a produção de sentidos é 

caracteristicamente complexa. Para eles, a escrita consiste em uma atividade 

intersubjetiva baseada em estratégias específicas, as quais dependem, por exemplo, de 

quem são os sujeitos que interagem, dos motivos que os aproximam, dos propósitos que 

perpassam a interação entre eles. 

Assim, quando se faz uso da língua, vários fatores agem conjunta e 

dinamicamente para que tal atividade ocorra a contento. Isso implica a seguinte 

compreensão: pensar a língua como enunciação, como prática social, é levar em 

consideração que as pessoas utilizam a língua em um determinado contexto de uso, bem 

como de acordo com condições sociais e históricas em que esse uso acontece. 

Percebemos, então, que as mudanças de concepções e de diretrizes que 

constituíram o ensino de LP e, consequentemente, o ensino da escrita tornaram 

possíveis algumas reconfigurações nessa disciplina a partir dos anos 1980. Pesquisas 

que defendem o texto como objeto de ensino na disciplina de LP orientam professores 
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para trabalharem não só gramática isolada, mas textos completos em suas aulas. Esse 

convite para o trabalho em torno da escrita de textos ficou evidente nas discussões de 

Kleiman (2000), as quais, alicerçadas na concepção de língua(gem) como interação 

humana, defenderam um ensino de língua em que a leitura e a escrita de textos são o 

meio de constituição dos sujeitos envolvidos nas atividades escolares. 

Esse breve histórico do ensino de LP no Brasil nos permite compreender que as 

mudanças de que tratamos não são sucessivas. Conforme concepções de língua(gem), 

sujeito, texto, leitura e escrita foram sendo construídas por diferentes pesquisadores ao 

longo do tempo, as possibilidades de orientar o ensino da língua nas escolas foram 

sendo ampliadas. Isso significa que tais possibilidades constituíram (e ainda constituem) 

um cenário educacional brasileiro no qual diferentes concepções têm coexistido. 

Com isso, queremos esclarecer que, embora algumas concepções tenham sido 

discutidas de modo separado neste capítulo, os direcionamentos que elas desencadeiam 

ao ensino de LP não o dividem em períodos históricos isolados. Em outras palavras, não 

se pode pensar, por exemplo, que a concepção de língua como sistema orientou um 

ensino apenas em dado período da história da educação brasileira, como se essa 

concepção não regesse também práticas docentes contemporâneas. O que vem 

ocorrendo, na verdade, é a coexistência de concepções, o que leva o ensino de LP a ser 

construído em direções diferentes. 

 

 

 

3.1.1 Ensino de argumentação no Brasil 

 

 

 

Dentro das discussões relacionadas ao ensino da modalidade escrita da Língua 

Portuguesa, mais especificamente ao ensino da argumentação, insere-se a discussão 

levantada por Rocha (2012) sobre o ensino da escrita argumentativa, tomando por base 

parte da dissertação de mestrado que defendeu no ano de 2010. A autora objetivou 

mostrar os encaminhamentos de uma coleção de livros didáticos para o ensino da escrita 

de textos argumentativos. A partir da constituição de um corpus por meio dessa coleção, 

também objetivou propor uma possibilidade de encaminhamento teórico-metodológico 

para o ensino da escrita argumentativa, ancorado na perspectiva dialógica de linguagem, 



40 

 

a qual tem como alicerce um conjunto de reflexões acerca do caráter social da 

língua(gem) resultantes de estudos do chamado Círculo de Bakhtin. 

A partir da análise de uma atividade de escrita do gênero “artigo de opinião”, 

presente em um dos livros da coleção mencionada, a autora percebeu uma lacuna: em 

vez de a atividade conduzir o aluno a construir, aos poucos, uma compreensão dos 

aspectos sociais, textuais e linguísticos do artigo, o que ela possibilita é a repetição das 

características textuais do gênero. No intuito de desfazer essa lacuna, Rocha (2012) 

sugere o estudo do contexto extraverbal em que o artigo foi produzido, pois o considera 

como ponto fundamental para análise e compreensão desse gênero. Além disso, também 

defende o trabalho em torno da versão e do suporte originais em que o artigo foi 

publicado, visto que a edição demandada pela inserção do texto em um material didático 

pode interferir nos efeitos de sentido que os alunos construírem a respeito do gênero. 

Na perspectiva de Rocha (2012), os acontecimentos linguísticos precisam ser 

investigados levando em consideração a sua materialidade estabelecida na relação entre 

os sujeitos numa dada sociedade e não de acordo com uma visão abstrata de língua,                

o que, para a pesquisadora, poderia fazer da língua um sistema já dado e impositivo. 

Essa orientação justifica a necessidade de estudar o contexto (tanto o mais imediato 

quanto o mais amplo) de produção, circulação e recepção do texto, bem como as 

relações entre o sujeito-enunciador e seus respectivos interlocutores. Logo,                               

a materialidade dos artigos de opinião lidos e escritos pelos alunos passa a ser uma das 

dimensões no estudo do gênero discursivo e não a única em que professor e aluno se 

detêm para trabalhar a argumentação. 

O trabalho proposto por Rocha (2012) pode levar o aluno a enxergar o artigo 

estudado não como um modelo a ser seguido acriticamente, mas perceber que escrever 

um artigo de opinião configura-se como uma prática social. Por meio dessa prática,                

o cidadão tem a possibilidade de fazer o uso devido do direito de projetar a sua voz no 

meio social em que vive, embasado em seus valores, para defender uma opinião acerca 

de um tema polêmico.                 

O estudo de Boff, Köche e Marinello (2009) é outro trabalho investigativo 

voltado para o ensino da argumentação, tendo como foco o gênero artigo de opinião. As 

autoras apoiam o estudo na concepção de gênero textual de Bazerman (2006), para 

quem os gêneros são “lugares familiares” nos quais os sujeitos sociais se comunicam 

uns com os outros. 
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Tais lugares são familiares porque os sujeitos têm conhecimentos das 

regularidades que orientam a interação. É essa razão, pressuposta na concepção de 

Bazerman (2006), que conduz as autoras a defender a necessidade de se trabalhar, na 

escola: “[...] as características de cada gênero e as situações comunicativas em que se 

realizam” (BOFF; KÖCHE; MARINELLO, 2009, p. 3). Nesse caso, o ensino de 

argumentação é desenvolvido na perspectiva dos gêneros textuais. 

A partir dessas considerações, as autoras propõem a seguinte estrutura para o 

estudo do artigo de opinião: situação-problema, em que o autor do texto orienta o leitor 

para a polêmica a ser discutida, e explicita o ponto de vista a ser defendido; discussão, 

em que os argumentos são apresentados; e solução-avaliação, em que o autor ratifica a 

tese sustentada ou tece uma avaliação a respeito do que foi abordado. 

Além dessa estruturação do gênero, outro ponto é somado ao estudo do artigo: 

marcas linguísticas que caracterizam a sequência textual argumentativa. Para as autoras, 

essas orientações colaboram “[...] com o avanço dos estudos na área da linguagem e, 

especialmente, do conhecimento de gênero textuais” (BOFF; KÖCHE; MARINELLO, 

2009, p. 10). O que norteia os estudos das pesquisadoras é a descrição da construção 

composicional do gênero. A questão principal, portanto, é definir o que é artigo de 

opinião e que elementos entram em jogo na compreensão desse gênero. A abordagem 

didática da leitura e da escrita deve se configurar, para as autoras, a partir desses dois 

conhecimentos. 

O ensino da argumentação também é foco de uma pesquisa de Magalhães 

(2013), cujo objetivo é analisar como a argumentação se apresenta em redações escritas 

por alunos do Ensino Médio (EM). O estudo delineou um quadro insatisfatório do 

ensino de produção de texto no EM. Os alunos tiveram desempenho aquém do 

esperado. Para a pesquisadora, essa situação tem servido para a manutenção da 

desigualdade social, pois muitos alunos “não têm o nível competitivo exigido nos 

exames de seleção” (MAGALHÃES, 2013, p. 2) das instituições de ensino superior. 

O quadro se torna ainda mais preocupante para a autora quando ela constata que, 

além dos alunos do EM, alunos de graduação e de pós-graduação também enfrentam 

problemas na qualidade dos textos que escrevem. 
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A discussão de Magalhães (2013) tem por referência orientações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), exigências do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) e subsídios teóricos da retórica aristotélica e da nova retórica 

de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005). A atenção voltada para o ENEM se justifica por 

esse exame ser a principal porta de entrada no ensino superior brasileiro. A pesquisa, 

então, procurou compreender como a produção de textos argumentativos na escola pode 

favorecer o bom desempenho do aluno também na proposta de redação do ENEM. 

A autora sugere o trabalho com as chamadas “teoria dos tópicos” e “teoria da 

stasis”, para que o aluno descubra o que dizer ao argumentar e elabore argumentos 

próprios. A teoria dos tópicos provém dos estudos de Aristóteles sobre argumentação. 

Consistem basicamente em raciocínios de que o aluno pode se valer para desenvolver 

sua argumentação, tais como descrição, exemplificação, comparação e contraste, causa 

e efeito. 

O discente, por exemplo, que escolher o tópico causa e consequência para 

defender um ponto de vista tem de, somado à explicitação da tese, articular uma causa e 

um efeito que justifiquem a plausibilidade do raciocínio. Desse modo, é possível 

afirmar que os tópicos de que trata a autora são uma espécie de estratégias para 

construir a argumentação. 

Já a teoria da stasis (stasis, segundo a pesquisadora, tem sentido de suporte), 

volta-se para a elaboração de perguntas capazes de auxiliar o discente a construir os 

argumentos necessários. Aplicando essa teoria ao exemplo dado anteriormente, o aluno 

poderia fazer as seguintes perguntas: quais causas servem para fortalecer a posição que 

defendo no que tange à polêmica tratada? Quais poderiam ser os respectivos efeitos 

dessas causas, de modo que a coerência entre causa e efeito seja suficiente para 

sustentar a tese que defendo? 

Magalhães (2013) justifica sua investigação sustentando que é possível, ao aluno 

concluinte do EM, escrever com um nível argumentativo melhor do que o mostrado 

pelas redações que ela analisou. O que precisa ser viabilizado é a preparação do aluno 

para uma argumentação satisfatória. Assim, o exercício da escrita argumentativa, de 

acordo com as orientações da teoria dos tópicos e a da stasis, é a proposta da autora para 

um tratamento dos problemas encontrados na escrita de muitos alunos do EM. 
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3.1.2 Ensino de escrita na educação superior 

 

 

 

Os contornos dados ao ensino da escrita na educação superior parecem ser, em 

alguns casos, uma extensão do ensino de escrita próprio do domínio da educação básica, 

diferindo no grau de complexidade com que os tópicos de aula são tratados. Nesse 

sentido, os trabalhos de Fiorin e Savioli (2006; 2007) mantém, no domínio universitário, 

o trabalho com a escrita apoiado apenas no tripé narração, descrição e dissertação, 

tradicional nos ensinos fundamental e médio. É em torno desses três tipos textuais
10

 ou 

“processos de organização textual” que os autores ordenam uma abordagem, por 

exemplo, sobre a estrutura do texto narrativo, coesão, coerência, progressão discursiva. 

Esse conjunto de conhecimentos funciona como suporte para o estudante universitário 

atender a uma série de “propostas de redação” elaborada pelos citados autores. 

Assim sendo, o aluno exercita, ao longo das propostas, os mecanismos de 

textualização próprios de cada um dos três tipos textuais. Soma-se a essas considerações 

o fato de que as atividades orientadas pelos trabalhos de Fiorin e Savioli (2006, 2007) 

permitem a pressuposição da escrita do aluno apenas para o professor. Tais atividades 

têm a função de conduzir o aluno ao exercício da modalidade escrita da língua dentro 

dos limites da relação professor-aluno circunscrita ao espaço da sala de aula. Isso pode 

favorecer a compreensão do ato de escrever como ato de uma disciplina, e não como 

ação caracteristicamente social, que ultrapassa as paredes da sala de aula. A “redação” 

termina por ser um gênero central para os autores, os quais, mesmo solicitando algumas 

vezes outros gêneros discursivos (reportagem, carta) nos enunciados de suas propostas, 

não apresentam características suficientes para diferenciar estes últimos da redação. 

Outro trabalho de ensino da escrita desenvolvido para estudantes universitários é 

o de Motta-Roth e Hendges (2010). As autoras procuram atender a uma necessidade 

comum entre esses alunos, que é a escrita de gêneros discursivos propriamente 

acadêmicos, a exemplo do artigo acadêmico, da resenha e do abstract. 

                                                                 
10

 Fiorin e Savioli (2006; 2007) não abordam narração, descrição e dissertação como “tipos textuais”. 

Estamos usando a expressão “tipos textuais” em consonância com a definição elaborada por Marcuschi 

(2005, p. 22): “[...] uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua 

composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas}. Em geral, os tipos textuais 

abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, 

descrição, injunção.” (Grifos do autor). 
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Estando cientes de que escrever artigos acadêmicos, resenhas e abstracts é uma 

exigência aos alunos que queiram se engajar na produção intelectual da academia, as 

autoras discutem as razões para se escrever os três gêneros na universidade e, em 

seguida, discorrem sobre movimentos retóricos que o aluno precisa realizar no ato da 

escrita de um texto a fim de constituir as partes que compõem um gênero específico. 

Nesse caso, o universitário que pretende escrever a resenha de um livro, por 

exemplo, precisa, segundo as pesquisadoras, realizar as ações de apresentar, descrever, 

avaliar, recomendar (ou não) o livro. Essas ações estão ligadas aos movimentos 

retóricos de apresentação, descrição, avaliação e (não) recomendação. Tais movimentos 

são organizados em uma estrutura retórica, um tipo de esquema em que são 

subdivididos em ações retóricas cuja realização, por parte do aluno, viabiliza a 

configuração de um texto de acordo com os contornos de um dado gênero discursivo. 

Na lista de publicações sobre escrita na educação superior, também está o 

trabalho de Faraco e Tezza (2009), voltado para alunos de qualquer curso. Os 

pesquisadores se apoiam em considerações do círculo bakhtiniano sobre o caráter plural 

da língua na sociedade, sobre enunciação e compreensão. Apesar de se embasarem em 

um teórico influente em trabalhos sobre ensino de escrita a partir dos gêneros 

discursivos, os autores apresentam uma proposta mais voltada para a dimensão textual. 

Por isso, sugerem um trabalho de reflexão e de prática de textos cujo objetivo é o 

exercício de elaboração textual apenas, ou seja, não há indicação de gêneros, mas de 

construção de parágrafos sobre determinados temas. Somam a isso seções sobre a 

necessidade de conscientização a respeito das variedades do português brasileiro. 

Dessa forma, objetivam esclarecer que a variedade padrão escrita ensinada na 

escola é uma entre tantas outras variedades. A roupagem que é dada à língua muda 

conforme as situações de uso mudam. Fatores como a região do usuário, o nível social 

do qual ele faz parte, seu grau de escolaridade particularizam os usos que são feitos da 

língua. Faraco e Tezza (2009), portanto, defendem um ensino de prática de texto em que 

o aluno esteja atento não apenas a fatores de ordem linguística e textual, mas também, e 

principalmente, de ordem social. 
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3.2 CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DE LETRAMENTO 

 

 

 

Um conceito fundamental com o qual operamos nesta pesquisa é o de 

letramento, que consiste nas práticas de leitura e escrita por meio das quais os sujeitos 

interagem uns com os outros, ou seja, agem na vida para atingir objetivos específicos. 

Esse posicionamento conceitual encontra respaldo nas palavras de Kleiman (1995, p. 

38): “[...] todas as práticas de letramento são aspectos não apenas da cultura mas 

também das estruturas de poder numa sociedade”. Essa maneira de compreender 

letramento está assentada no caráter plural das práticas de leitura e escrita. Ambas as 

práticas são elaboradas e convencionalizadas de diversas maneiras em grupos sociais 

variados. 

Atentar para essa pluralidade é dar lugar para formas de interação, com os 

devidos aparatos para que elas possam acontecer, tanto hegemônicas quanto 

marginalizadas. Isso significa trazer para a investigação científica processos de uso da 

linguagem com o intuito de compreender sua dinâmica, suas causas e suas implicações 

para a vida em sociedade. Pesquisar letramentos levando em consideração todo o 

sistema ideológico que lhe dá suporte permite ao cientista da linguagem se posicionar 

como quem almeja “criar inteligibilidades” sobre um dado objeto de estudo. Tornar 

inteligível um objeto de estudo solicita, por parte do pesquisador, o comportamento de 

deixar que esse objeto fale, de lhe dar voz na proporção que for necessária para a 

construção de conhecimento a seu respeito. 

Os estudos na área de letramento têm defendido também a influência do 

contexto sobre as práticas de leitura e escrita. Se as práticas de letramento mudam 

segundo o contexto, elas não são dadas, mas variam por causa do contexto em que estão 

inseridas. Porém, se afirmamos que elas são dadas, partimos do pressuposto de que os 

sujeitos sociais não são responsáveis por elas e suas implicações sociais. Em outras 

palavras, desresponsabilizamos os sujeitos sociais por determinadas práticas de 

letramento quando a concebemos como anteriores às ações desses sujeitos. 

Assim sendo, fazer pesquisa tendo como fundamental o conceito de letramento 

demanda a compreensão de que “as práticas de letramento mudam segundo o contexto” 

(KLEIMAN, 1995, p. 39), isto é, os usos sociais da leitura e da escrita têm uma relação 

com o próprio contexto em que surgem, demandando objetivos peculiares nas diferentes 
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situações. Na condição de constituintes importantes das práticas de letramento, os 

objetivos possuem papel decisivo nas orientações dadas aos usos da escrita nos grupos 

sociais. A escrita, nesse caso, é planejada e possui valor em função de propósitos a que 

os membros desses grupos precisam chegar. Não tendo um fim em si mesma, é usada 

como meio, como tecnologia. 

Podemos afirmar, então, que os estudos de letramento têm contribuído para o 

alargamento de visão quanto às práticas de leitura e de escrita que são objetos de estudo 

científico em potencial, podendo, assim, ser geradoras de novas pesquisas. Ambas as 

práticas são investigadas como sociais, pois materializam-se na relação eu-outro, ou 

seja, nos diversos tipos de relacionamento social estabelecido entre as pessoas que 

constituem um grupo, uma comunidade, uma nação. 

O objetivo comum de pesquisas cujo foco são as práticas referidas é investigar 

questões que dizem respeito aos usos da linguagem responsáveis por ajudar a 

compreender a vida em sociedade, partindo-se do seguinte pressuposto: é possível 

encontrar e analisar relações entre esses usos e os motivos das ações dos sujeitos na 

esfera social. Trata-se de relações dinâmicas, dialéticas, nas quais um constitui o outro e 

se constitui também por meio da interação; e não simplesmente de relações de causa e 

efeito. 

A partir do estudo dos usos da linguagem e de suas motivações, é possível 

também depreender as relações estabelecidas entre os sujeitos sociais, dado que os 

modos nos quais a linguagem é usada são carregados de valores e sinalizam a lógica das 

relações de poder formadas na sociedade. Isso, então, pode servir para desnaturalizar 

determinados usos da linguagem antes legitimados, como, por exemplo, a relação 

historicamente tradicional entre professor e aluno, na qual aquele era reconhecido como 

detentor “dos” conhecimentos acumulados pela humanidade e o aluno era reconhecido 

como um depósito que apenas se abria para receber esse conhecimento. 

Tal forma de relação favoreceu a construção social de identidades fixas, ou seja, 

legitimou determinados papéis sociais para esses sujeitos. Com essa mudança na relação 

entre professor e aluno, ambos passaram a ser reconhecidos como sujeitos que podem 

exercer papéis sociais diferentes daqueles a que fora atribuída certa rigidez e 

impossibilidade de mudança.  
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Os usos que são feitos da linguagem nesse processo de mudança são cruciais 

para que novas maneiras de se enxergar os sujeitos sociais (sejam eles professores, 

alunos ou quaisquer outros) tenham lugar nas investigações científicas, a fim de que as 

formas de se posicionar quantos a eles na pesquisa científica tornem possíveis também 

novas formas de reconhecê-los na sociedade. 

Desse modo, podemos chegar à compreensão de que as práticas sociais de leitura 

e escrita podem ser usadas como via para mudanças necessárias à sociedade de um 

modo geral ou para grupos específicos. Elas também têm potencialidades para reforçar, 

manter e perpetuar determinadas formas de relação social que podem ser muito úteis 

para determinados sujeitos, porém em detrimento de outros. Diante disso, outra 

contribuição dos estudos de letramento é a desestabilização do poder tornado possível 

pelo uso de máscaras que têm servido para naturalizar determinadas formas sociais de 

interação e concepções que dão certo respaldo para as ações dos sujeitos, como, por 

exemplo, a relação professor-aluno apontada anteriormente. 

Isso pode colocar em uma situação muito cômoda, por exemplo, aqueles que 

ocupam um lugar social de prestígio em detrimento de outros. Certas relações de poder 

podem ser naturalizadas a partir da concepção que temos a respeito de algumas práticas 

de letramento. Quando estas são vistas como situadas, contextuais (e, por isso, 

mutáveis), contingenciais, outras possibilidades ganham lugar, ou seja, outras práticas 

também são postas em cena e são reconhecidas como existentes. Além disso, os sujeitos 

sociais também passam a ser vistos como responsáveis por elas. Logo, a mudança de 

comportamentos desses sujeitos pode viabilizar mudanças nas relações que eles 

estabelecem entre si.  

As discussões na área dos estudos de letramento também focalizam os objetivos 

que subjazem às práticas sociais de leitura e de escrita.  Esse foco possibilita levar em 

consideração que outros objetivos, além da aprendizagem da escrita apenas com fins 

avaliativos, podem orientar o trabalho em torno dessas práticas sociais em situações de 

ensino. Não tendo um fim em si mesma, a escrita como objeto de estudo em situações 

de ensino-aprendizagem pode ser regida por fins que sejam potenciais em torná-la 

significativa para os sujeitos envolvidos nessas situações.  
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Assim, o aluno escreve não apenas para exercitar a escrita, mas também e 

principalmente para usá-la como meio que possibilite o alcance de diferentes objetivos: 

defender um ponto de vista acerca de assuntos polêmicos da atualidade, inserindo-se, 

dessa forma, em discussões contemporâneas; votar conscientemente, a partir do 

conhecimento das propostas e de debates com candidatos que participam de um 

processo eleitoral. Propósitos como esses podem viabilizar a superação da escrita 

unidirecional na sala de aula, ou seja, de um aluno que está em teste a um professor que 

verifica o desempenho do aluno. 

Dependendo dos objetivos responsáveis pela configuração das atividades de 

escrita, outros sujeitos, além do professor e do aluno, podem travar diálogos que 

possibilitem, no ato da escrita, a ressignificação do ensino, visto que professor e aluno 

são reposicionados em papéis identitários diferentes dos tradicionais devido ao 

alargamento das relações que podem ser firmadas nas situações de comunicação que as 

atividades de escrita integram. 

É possível perceber, por meio desses apontamentos, que os estudos de 

letramento têm causado impacto na maneira de se enxergar determinadas construções 

sociais. Para pensar de forma mais vertical nas contribuições dessa área, outros 

conceitos são basilares: práticas e eventos de letramento, agentes e projetos de 

letramento, comunidade de aprendizagem, gêneros discursivos. 

 

 

 

3.2.1 Práticas e eventos de letramentos 

 

 

 

No trabalho que estamos desenvolvendo, há duas noções a partir das quais 

pensamos o lugar e a dinâmica da leitura e da escrita na sociedade, a saber, os conceitos 

de prática e de evento de letramento. Street (1999) define práticas de letramento como 

um conceito referente ao comportamento e às conceptualizações dos sujeitos sociais 

relacionadas ao uso da leitura e/ou da escrita. Estando essas práticas, segundo o autor, 

em uma dimensão maior de abstração, os eventos de letramento, por sua vez, conforme 

aponta Heath (1999), encontram-se em uma dimensão de maior concretude. Desse 

modo, os eventos de letramento são observáveis e possibilitam compreender, mediante a 

análise dos elementos que os constituem, as práticas de letramento neles incorporadas. 
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A partir do evento de letramento “debate regrado”, por exemplo, é possível 

depreender práticas de letramento, tais como assistir ao debate, mediar a interação entre 

os debatedores e destes com o público, registrar o debate em vídeo, conforme veremos 

mais detidamente no capítulo de análise. 

Essa compreensão está ancorada em Heath (1999, p. 445), segundo a qual o 

evento de letramento é qualquer ocasião em que um texto integra tanto a natureza das 

interações dos participantes de uma dada comunidade quanto seus processos 

interpretativos. Tal ocasião é composta por uma sequência de ações, as quais envolvem 

uma ou mais pessoas, sendo que a produção e a compreensão de material impresso 

assumem um papel. Um evento de letramento está relacionado ao conjunto de 

possibilidades de ação de que os sujeitos sociais podem fazer uso para agir no meio em 

que vivem, sempre em torno de peças escritas, de alguma superfície que dê suporte a 

um material escrito. 

Hamilton (2000), por sua vez, propõe algumas categorias para a análise dos 

elementos que fazem parte de um evento de letramento. Para a autora, tais elementos 

podem ser organizados em quatro categorias, a saber, participantes, ambientes, artefatos 

e atividades. Os participantes são as pessoas que interagem com textos escritos, em 

circunstâncias físicas imediatas, ou seja, em ambientes. Essas pessoas executam ações, 

atividades por meio de artefatos, que são as ferramentas materiais e acessórios 

envolvidos na interação. É nos artefatos que estão incluídos os textos. Esses elementos 

auxiliam o pesquisador a definir quem são as pessoas que estão usando os textos 

escritos, onde e como (que ações precisam realizar e quais ferramentas viabilizam essas 

ações). 

Relacionados a cada um desses quatro elementos para análise dos eventos de 

letramento, Hamilton (2000) também propõe elementos básicos das práticas de 

letramento, os quais não são visíveis, mas, sim, inferíveis a partir de todos aqueles 

envolvidos nos eventos. As práticas de letramento são constituídas por participantes 

ocultos, domínio, recursos e rotinas. 

O primeiro dos elementos, participantes ocultos, diz respeito às pessoas que não 

estão envolvidas imediatamente com o evento em si, em seu acontecimento 

propriamente dito, mas que estão envolvidas em relações sociais de produção, 

interpretação, circulação e, de um modo particular, na regulação a partir de textos 
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escritos. Os participantes ocultos desempenham papéis primários no que tange aos 

meios pelos quais é tornado possível fazer uso de textos escritos na sociedade. 

O segundo elemento, domínio, consiste numa espécie de esfera em que o evento 

acontece, levando em consideração seus sentidos e suas funções sociais. Isso quer dizer 

que em um mesmo domínio podem acontecer vários eventos, desde que haja algum 

traço ou conjunto de traços comuns a esses eventos que os identifiquem como próprios 

de um dado domínio. 

Os recursos são o terceiro elemento discutido por Hamilton (2000) e estão 

situados numa dimensão mais abstrata, pois abrangem valores não-materiais, 

compreensões, modos de pensar, sentimentos, habilidades e conhecimentos. Os sujeitos 

sociais agem na vida a partir de sistemas desse tipo, ou seja, de cunho axiológico, 

cognitivo, metodológico e epistemológico. Fazendo uso desses recursos, as pessoas se 

relacionam umas com as outras e constroem concepções, mesmo que de modo 

inconsciente, a respeito das ações que executam, do como e do porquê as executam. 

As rotinas, quarto e último elemento proposto pela autora, são orientações que 

estabelecem quais passos os sujeitos precisam dar para realizar ações em seu dia a dia. 

São convenções sociais que direcionam as atividades que podem ser assumidas pelas 

pessoas nas mais variadas situações. As rotinas também consistem nas regras de 

apropriação e elegibilidade, ou seja, quem pode ou não se engajar em atividades 

particulares. 

Os oito elementos apontados acima podem ser analisados como um meio de 

estudar os diversos eventos e práticas de letramento que existem numa determinada 

comunidade na qual a escrita exerce papel decisivo para a consecução de objetivos e 

para o alcance de mudanças na vida das pessoas. Compreender esses elementos 

demanda, da parte do pesquisador, atentar para o fato de que relações de poder 

desempenham papel central nas práticas de letramento e é devido a isso que o uso e o 

significado dos mais variados letramentos têm um caráter ideológico. 

Esse caráter orienta o curso dos estudos de letramento para o modo como Street 

(1999) definiu o que precisa ser compreendido, nesse âmbito, como ideologia, a saber, 

lugar de tensão entre autoridade e poder, de um lado, e resistência e criatividade, de 

outro. Assim, a dinâmica entre esses dois polos, ou seja, os meios pelos quais um 

alcança mais predominância e garantia de manutenção do que o outro tem a capacidade 

de gerar implicações no que é passível de observação nos eventos de letramento. Além 
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disso, essa dinâmica também é responsável pela distribuição de poder entre as pessoas 

que agem nas e mediante as práticas de letramento. Desse modo, tais práticas funcionam 

como locus de interação e meio para se atingir fins específicos. 

 

 

 

3.2.2 Projetos de letramento e práticas de escrita 

 

 

 

A palavra projeto vem do latim projectus, com sentido referente a plano, 

proposta. Também faz referência a algo que é lançado, arremessado. De um modo geral, 

é possível afirmar que a palavra projeto diz respeito a uma série de ações organizadas 

em função de objetivos em comum, para que seja possível o alcance de um determinado 

propósito ou conjunto de propósitos. As ações não acontecem e não são experimentadas 

aleatoriamente. Porém, são todas postas em prática de modo estratégico, para que seja 

satisfatório o alcance dos propósitos. 

As ações que constituem um projeto se concretizam progressivamente e são 

interligadas umas às outras. Embora cada ação possa ter uma relação mais imediata com 

uma parte ou uma dimensão específica do projeto, todas as ações precisam estar em 

harmonia com o todo, com a dimensão global do projeto. Por isso, conforme sua 

etimologia atesta, a palavra projeto faz menção a ações planificadas e organizadas de 

maneira coerente, de modo que essa disposição coerente confere dinamicidade e 

complexidade ao projeto. 

Partindo dessas ideias, salientamos um conceito central nesta pesquisa: projeto 

de letramento. Kleiman (2000, p. 238) afirma que esse tipo de projeto 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 

realização do projeto. 

 

 

Desse modo, projeto de letramento agrupa um conjunto de ações planejadas, mas 

também de ações não planejadas, pois há aquelas que decorrem do processo e, nele, são 

redimensionadas. O caráter situado do projeto de letramento, então, faz com que as 

ações sejam recursivas, não lineares (TINOCO, 2008). Além disso, as ações são 
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vivenciadas democraticamente no processo de ensino-aprendizagem da língua, visando 

à resolução, por meio de práticas de leitura e escrita, de problemas que tenham relação 

com a vida dos participantes. Eles são conduzidos a fazer uso da leitura e da escrita para 

agir na sociedade, isto é, para exercer seu protagonismo tanto na instituição de ensino 

(seja ela de ensino básico ou superior) quanto na comunidade onde a instituição está 

inserida. Nesse caso, leitura e escrita deixam de ser práticas com uma única direção, ou 

seja, do aluno para o professor, e deixam também de funcionar unicamente como meio 

para o professor verificar o grau de assimilação dos aspectos formais da escrita por parte 

do aluno. 

O aluno e os demais agentes escrevem para leitores os mais variados, 

dependendo das demandas trazidas à tona pelo problema que gerou o projeto. Isso 

significa que tais demandas podem exigir a realização de ações que extrapolem o espaço 

físico da instituição de ensino, levando os participantes do projeto a conhecerem e 

interagirem em outros locais de aprendizagem e não tão somente permanecerem na sala 

de aula. Nesse caso, o mundo é concebido como uma vasta e complexa sala de aula em 

potencial, e a sociedade, o meio no qual se aprende a agir agindo. 

Pelo fato de ser desenvolvido em uma sequência de ações para o alcance de 

objetivos compartilhados pelos agentes envolvidos, o projeto de letramento abrange 

espaços além daquele destinado ao ensino formal. Essa abrangência depende das 

demandas suscitadas pelo contexto e pelas situações em que o projeto é desenvolvido, o 

qual é compreendido em seu caráter situado. 

As ações de linguagem realizadas não possuem um fim em si mesmas, mas 

visam à transformação de realidades que, de algum modo, acarretam consequências para 

a vida dos participantes, exigindo deles uma postura consciente de sua capacidade de 

modificar o meio em que vivem e conduzindo-os a posicionarem-se socialmente como 

agentes, ou seja, capazes de agir para alcançar objetivos estabelecidos não só de âmbito 

individual, mas também (e principalmente) de âmbito coletivo. 

Assim, vê-se que esse tipo de projeto resulta de ações em parceira entre aluno, 

professor, demais profissionais e comunidade do entorno. As práticas de leitura e escrita 

adquirem um caráter fortemente colaborativo, enfraquecendo a lógica da competição 

que se evidenciou, ao longo do tempo, de modo significativo no ensino tradicional da 

escrita. O caráter colaborativo aponta para a distribuição de diferentes tarefas para os 

participantes do projeto. Cada participante tem incumbências específicas e age de 
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acordo com os objetivos que resultam do consenso do grande grupo (alunos, 

professores, diretores, coordenadores, agentes externos à comunidade escolar) 

envolvido na realização do projeto. 

Tudo isso evidencia que o projeto de letramento pode ser uma forma alternativa 

para o trabalho pedagógico, com vistas a transformar as realidades constituintes da 

chamada cultura escolar tradicional. Tal alternativa busca promover uma articulação 

entre vida e escola, ou melhor, reaproximar vida e escola de modo que as práticas 

educativas não sejam planejadas e executadas para preparar o aluno para a vida, mas, 

sim, prepará-lo na vida. Desse modo, ocorre a inclusão da vida do aluno e não a 

imposição de práticas que só fazem sentido para ele quando está na sala de aula. O 

intuito de possibilitar o restabelecimento da relação entre educação e vida orienta a 

construção de um projeto de letramento, a qual aponta para a vivência de processos 

mais amplamente interacionais, capazes de gerar mudanças positivas na vida do aluno. 

É preciso deixar claro que o projeto de letramento não é uma metodologia para o 

ensino formal da escrita. Isso significa que não é uma espécie de passo a passo 

estabelecido a priori para que o professor faça uso e, assim, ensine o aluno a escrever. 

O que ocorre é que do projeto de letramento emerge um modelo didático (TINOCO, 

2008) cujo foco é a escrita como prática social. Nesse modelo, há um conjunto de 

princípios orientadores do trabalho com o projeto de letramento. Portanto, quando 

afirmamos que existe um modelo didático no projeto de letramento, estamos afirmando 

que o ensino por meio da execução desse tipo de projeto parte de princípios emergentes 

do próprio projeto, tais como colaboratividade, pluralidade, agência. 

Um projeto de letramento pode ser realizado tanto no ensino básico (níveis 

fundamental e médio) quanto no ensino superior. Em ambos os níveis de ensino, o 

projeto pode ser objeto de prática, mas também de reflexão teórica. Isso significa que, 

pelo fato de ser pensado e vivenciado em um dado contexto, envolvendo determinados 

sujeitos, os quais agem a fim de atingir propósitos específicos e precisam ajustar 

objetivos às possibilidades de flexibilização de uma dada rotina, um projeto de 

letramento requer sempre uma perspectiva situada. 

 

 

Para uma compreensão de como esse tipo de projeto se organiza basicamente, 

consideramos necessário apresentar um quadro que esquematiza as três principais etapas 
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que constituem um projeto para o ensino formal, conforme o estudo realizado por 

Kilpatrick (1972) a respeito do método de projetos. Essas três etapas podem ser 

percebidas em um projeto de letramento, a exemplo do executado na disciplina PLE-II. 

Com isso, a divisão a seguir está voltada para fins de análise, com o propósito de 

mostrar que todas as ações do projeto aqui discutido, na verdade, estão interligadas e, 

por isso, formam um todo coerente. 

 

Quadro 1 – Ações constituintes de um projeto de letramento 

 

              Fonte: Acervo da pesquisa 

 

A lógica do projeto de letramento ressignifica a atividade de escrita e, 

consequentemente, o seu ensino. Isso ocorre porque o modelo didático que dele advém 

engendra uma sistematização específica para o ensino da escrita. Conforme Kleiman 

(2000) evidencia, a escrita, no projeto de letramento, é um meio pelo qual se alcançam 

determinados objetivos além do de demonstrar que se aprendeu a escrever. Justifica essa 

ideia o fato de a escrita não se encerrar em si mesma. 

Em um projeto de letramento, aprende-se que o gênero “carta argumentativa”, 

conforme veremos no capítulo de análise, tem determinadas características estruturais, 

discursivas, linguístico-textuais, por exemplo, mas a aprendizagem desses aspectos do 

gênero não está atrelada ao intuito de que os estudantes detenham tais conhecimentos e 

os reproduzam em uma produção fictícia de carta argumentativa, para a qual o professor 

(único leitor) atribuirá uma nota. O aluno aprende o gênero discursivo que é importante 

para, em uma situação comunicativa específica, agir. No recorte de dados do projeto de 

letramento que analisaremos, os alunos do BCT escrevem cartas argumentativas para 

convencer os representantes das chapas a participarem de um debate. 

De acordo com o Quadro 1, é possível perceber que as chamadas ações de 

preparação convergem para que a realização das ações de execução torne possíveis as 
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ações de consecução dos propósitos. É preciso compreender o que significa cada um 

desses três tipos de ação para conseguirmos entender como a atividade de escrita se 

configura nessa dinâmica. Isso será feito no capítulo de análise. 

 

 

 

3.2.2.1 O trabalho com a escrita em um projeto de letramento 

 

 

 

A execução de um projeto de letramento conduz os alunos a realizarem práticas 

de escrita para a resolução do problema que enfrentam em seu contexto social.                        

É pensando nesse problema que os participantes do projeto elaboram estratégias para 

solucioná-lo. A prática de escrita, nesse caso, é a ferramenta pela qual os estudantes 

agem a fim de que mudanças necessárias possam acontecer na escola, na universidade 

ou em seu entorno. Escreve-se não para aprender a escrever somente, mas para atingir 

outros objetivos, provocar mudanças.  

Devido a isso, a prática de escrita, em um projeto de letramento, pode acontecer 

tanto na sala de aula quanto em outros espaços, dependendo dos rumos do projeto.                 

O que não pode acontecer é que as tarefas em torno da escrita tenham objetivos 

circulares: escrever uma carta argumentativa para provar ao professor que aprendeu esse 

gênero discursivo. Em um projeto de letramento, o aluno escreve para agir no meio 

social em que vive. 

 Na prática de escrita, os aspectos discursivos, além dos linguístico-textuais, são 

colocados em discussão, já que o fato de os alunos escreverem como resposta a um 

problema vivencial faz com que interajam com outros sujeitos sociais e não unicamente 

com o professor. No caso da escrita da carta argumentativa, foi necessário inserir os 

alunos numa discussão em torno não só da estrutura composicional da carta, mas 

também, e antes disso, do que se entende por defesa de um ponto de vista sustentado 

por argumentos. 

Outra questão importante a ser debatida foi o estabelecimento de interlocução 

entre o escrevente e seu destinatário, visto que a carta argumentativa é escrita para uma 

pessoa específica ou para um grupo determinado de pessoas. Percebe-se, nesse caso, 

que a construção composicional é tratada como um dos assuntos entre tantos outros 

relacionados à aprendizagem do gênero discursivo. 
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 Outro aspecto que diferencia a prática de escrita gerada em projeto de letramento 

é que, em vez de o gênero ser o eixo norteador no ensino da carta, a situação 

comunicativa é a responsável por orientar as práticas de escrita e, portanto, a escolha do 

gênero não é feita a priori, como ocorre, por exemplo, nas sequências didáticas em 

geral.  

As práticas de escrita são planejadas e executadas por professor, alunos e demais 

participantes para que possam ser realizadas as ações sociais que funcionam como a 

razão de ser do projeto. Em sendo assim, em um período de eleições para reitor e vice-           

-reitor de uma universidade, escrever uma carta argumentativa para os candidatos, a fim 

de que se disponham a debater temas importantes em um contexto universitário 

específico, possibilita o exercício da cidadania, por parte do aluno, na universidade em 

que está construindo sua formação profissional.  

Para tanto, não basta aprender os conteúdos teóricos e práticos das disciplinas 

em que o curso está dividido. É necessário também aprender a votar conscientemente,          

e a universidade pode ser um espaço para esse tipo de aprendizado. 

 Conduzir o aluno a lançar um olhar crítico sobre o estado em que se encontra sua 

universidade, num momento de eleições, e, em tal contexto, levá-lo a pensar e a agir 

significativamente por meio da escrita são orientações que fazem o ensino dessa 

modalidade da língua responder a demandas urgentes da vida dos alunos. Estes, então, 

são sujeitos escreventes, pois fazem uso da escrita para agir no mundo e escrevem de 

acordo com as demandas de uma dada situação comunicativa e suas respectivas 

possibilidades de ação social.  

 Na prática de escrita, o trabalho com o texto se desenvolve numa dimensão mais 

social, pois as ações de linguagem são realizadas de maneira mais colaborativa. Isso 

significa que nem sempre é necessário que todos os alunos conheçam todos os recursos 

dos quais precisam fazer uso para realizar a contento as atividades de escrita.                           

O importante é agirem colaborativamente pensando na ação coletiva, nas possíveis 

consequências das ações desenvolvidas pelo grupo envolvido na execução do projeto. 

Desse modo, os participantes do projeto precisam estar atentos às situações 

comunicativas que o compõem e aprendem, inclusive, a avaliar estrategicamente os 

gêneros que delas emergem, ou seja, os gêneros que serão trabalhados a fim de se 

realizar uma ação social importante. Por essas razões, os gêneros não são escolhidos a 

priori, mas são usados nas aulas de escrita por meio de um processo de negociação dos 
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gêneros necessários para efetivar as ações sociais que são alvos do projeto de 

letramento. 

 Esse modo de dar lugar ao gênero discursivo no ensino da escrita argumentativa 

se dá por meio da imersão dos alunos no gênero. Aprender o gênero não significa 

conhecer apenas suas características formais, mas conhecê-los imergindo neles, ou seja, 

realizando uma determinada ação social e vivenciando, na prática da escrita, as 

maneiras pelas quais essa ação solicita lançar mão de formas relativamente estáveis para 

que determinados objetivos possam ser alcançados pelo sujeito social escrevente. 

Nesse sentido, a aprendizagem não é somente sobre o gênero, mas, sim, com o 

próprio gênero. Este é entendido conforme as reflexões de Bakhtin ([2003] 2011) acerca 

dos chamados tipos relativamente estáveis de enunciados, isto é, como enunciados que 

refletem as condições e as finalidades de uma dada esfera da atividade humana por meio 

de seu conteúdo temático, de seu estilo e também de sua construção composicional. 

Acrescente-se a isso, a ideia de que vivenciar as ações que resultam e que são 

esperadas do trabalho com o gênero discursivo pode causar uma ampliação do tempo e 

do espaço de aprendizagem, pois podem ser estendidos para além da sala de aula e do 

horário comumente destinado às aulas de escrita. Tudo isso depende das ações que 

compuserem o projeto de letramento. 

O fato de o projeto de letramento estar relacionado a um propósito ou a um 

conjunto de propósitos a serem alcançados faz com que a atividade de escrita nele 

realizada tenha determinados aspectos. Tomando por base a análise feita anteriormente 

no que tange às ações constituintes de um projeto desse tipo, os textos nelas observáveis 

e o seu caráter voltado necessariamente para o aluno ou para outros sujeitos, pontuemos 

os aspectos que singularizam a atividade de escrita nos projetos de letramento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



58 

 

Quadro 2 – Visão orgânica da prática de escrita no projeto de letramento 
 

 

                                     Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

De acordo com o quadro 2, o trabalho com a prática de escrita em um projeto de 

letramento leva em consideração o caráter situado da escrita. A situação comunicativa, 

nesse caso, tem papel importante, pois é a partir dela que os agentes envolvidos no 

projeto de letramento podem realizar ações sociais demandadas a partir da escrita.  

A situação comunicativa é norteadora das atividades e tarefas que dão corpo ao 

projeto. Os gêneros pelos quais os participantes agem são estudados levando-se em 

conta aspectos discursivos, bem como aspectos linguístico-textuais e ortográficos. Esse 

estudo, pelo fato de servir à execução de um projeto de letramento, não é organizado 

com vistas a fazer com que o aluno assimile apenas, por exemplo, a construção 

composicional de um dado gênero. Indo além da aprendizagem da forma, o aluno 

aprende o gênero para agir no mundo.  

Assim, a escrita funciona como tecnologia para o alcance de objetivos que 

extrapolam o espaço da sala de aula e a necessidade de se obter nota satisfatória. Os 

alunos, o professor e os demais participantes do projeto são, desse modo, agentes de 

letramento, pois suas ações por meio da escrita são caracteristicamente estratégicas, ou 

seja, planejadas e concretizadas em função dos propósitos estabelecidos que dão 

contornos específicos ao projeto. Além disso, devido às ações extrapolarem os limites 

da sala de aula, ocorre uma ampliação do tempo/espaço de aprendizagem na qual os 
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agentes estão envolvidos. O trabalho com prática de escrita evidencia, portanto, uma 

ressignificação do ensino da modalidade escrita da língua. 

Conforme vimos até aqui, o trabalho com os projetos de letramento se apoia em 

um aporte teórico-metodológico advindo da construção de saberes de forma mais 

horizontal. Nessa perspectiva, o conceito de “comunidade de aprendizagem” se destaca. 

Vejamos por quê. 

 

 

 

3.2.3 Comunidade de aprendizagem e agente de letramento 

 

 

 

Na investigação aqui tratada, enxergamos professor e aluno como sujeitos 

capazes de vivenciar um reposicionamento dos papéis que exercem no ambiente de 

ensino formal. Nesse caso, o caráter assimétrico da relação professor-aluno, 

considerados tradicionalmente os principais sujeitos do processo de ensino-

aprendizagem, sofre influência da descentralização da figura do docente e do 

estabelecimento da equipe como unidade central. Essa lógica organizacional está 

sintetizada no conceito de comunidade de aprendizagem, que consiste num grupo de 

pessoas engajadas na interação intelectual para o propósito de aprendizagem (CROSS, 

1998).  

O conceito enseja uma dinâmica específica nas relações entre docente e discente, 

convergindo para a assunção da colaboratividade nos trabalhos que compõem o 

processo de ensino-aprendizagem. Juntos, professor e aluno constroem conhecimentos 

significativos para a comunidade, que é constituída, de um modo geral, pelos seguintes 

elementos: “[...] poder distribuído, conhecimento socialmente construído e partilhado, 

actividades de aprendizagem flexíveis e partilhadas, membros autónomos, níveis 

elevados de interacção e colaboração, interesses e objetivos comuns” (AFONSO, 2001, 

p. 430). 

A gestão subjacente no conceito de comunidade de aprendizagem se afina bem 

ao modelo didático presente nos projetos de letramento. Isso porque, no momento em 

que ocorre uma distribuição igualitária do poder entre os participantes do projeto, ou 

seja, entre os membros da comunidade, todos são capazes de aprender, mas também de 

ensinar. O ensino e a aprendizagem podem acontecer por uma diversidade de formas, 
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motivos e necessidades de interação entre professor, alunos e demais participantes. A 

configuração dessa rede complexa de construção colaborativa do conhecimento 

dependerá dos objetivos traçados pela equipe, os quais perpassam ações realizadas pelos 

membros da comunidade. 

Os participantes de um projeto de letramento, de acordo com as implicações dos 

elementos básicos estruturadores de uma comunidade de aprendizagem, assumem um 

posicionamento identitário que os iguala no que tange à capacidade de efetivar ações 

visando a um fim ou conjunto de fins designados pela equipe. Por conseguinte, cada 

participante é concebido como agente de letramento, pois, de acordo com Kleiman 

(2006, p. 84), 

 

[...] tem poderes, tais como articular interesses partilhados, organizar o grupo 

para a ação coletiva, decidir um curso de ação, interagir com outros agentes 

de forma estratégica, e é capaz de modificar e transformar seus planos de 

ação segundo as mudanças que as ações do grupo acarretam. 

 

Qualquer um dos participantes do projeto pode assumir essas atribuições. Os fins 

a que se destinam o projeto e os meios pelos quais os membros da equipe podem buscar 

alcançá-los são os responsáveis pela divisão de incumbências entre os participantes.                

É nesse sentido que podemos aproximar o conceito de agente de letramento 

(KLEIMAN, 2006) e o de comunidade de aprendizagem (AFONSO, 2001; CROSS, 

1998), embora ambos advenham de teóricos diferentes de campos epistemológicos 

distintos. 

 

 

 

3.2.4 Gêneros discursivos 

 

 

 

Um conceito fundamental nesta investigação, tanto quanto os discutidos 

anteriormente, é o de gêneros discursivos de acordo com a perspectiva de Bakhtin 

([1952-1953] 2011). Para esse autor, gêneros discursivos são “[...] tipos relativamente 

estáveis de enunciados” (BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 262), que podem ser orais 

ou escritos e, tendo conteúdo temático, estilo e estrutura composicional, estão presentes 

nas mais variadas esferas da atividade humana, no interior da qual emergem, se 

estabilizam e evoluem, pois são parte intrínseca dessa atividade. É por meio dos gêneros 
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discursivos que os sujeitos sociais interagem nas mais diferentes esferas da atividade 

humana.  

Os gêneros são históricos e, ao mesmo tempo, dinâmicos. Embora mantenham 

traços de regularidade ao longo do tempo (os quais possibilitam o reconhecimento do 

enunciado), passam por mudanças, também ao longo do tempo, conforme as 

contingências com as quais se deparam e das quais recebem determinadas influências, o 

que acaba por imprimir alterações na sua configuração genérica. 

Pensemos, a título de ilustração, em um artigo publicado em um jornal impresso. 

Nesse caso, o articulista tem certo reconhecimento social e/ou profissional (são 

pesquisadores/professores de importantes instituições de ensino superior, empresários, 

administradores), sendo esse prestígio o que lhe confere credibilidade para analisar uma 

questão polêmica e defender um ponto de vista (RODRIGUES, 2005). Embora seja 

possível afirmar que o articulista escreve para um público geral, pode-se ainda 

considerar, de modo mais específico, que esse público diz respeito ao 

 

“[...] leitor das classes sociais A e B, ou C, quando a empresa jornalística tem 

a região como critério de divisão dos seus jornais. Nos jornais destinados 

exclusivamente aos leitores das classes populares, não se encontra a presença 

do artigo” (RODRIGUES, 2005, p. 171). 

 

Isso quer dizer que, mesmo o artigo não sendo escrito para uma pessoa 

específica, há grupos de pessoas ou classes sociais que podem direcionar o tratamento 

dado pelo articulista a um assunto particular, a começar pelas razões que levam uma 

questão social e não outra a ser desencadeadora de diferentes pontos de vista, dentre os 

quais um precisa ser defendido. 

Partindo dessa concepção de gênero, a pesquisa aqui empreendida volta-se para 

uma análise do ensino da escrita argumentativa em determinados eventos de letramento. 

Sendo assim, nossa investigação se vale também dos elementos sugeridos por Hamilton 

(2000) para a análise desses eventos: participantes, atividades, artefatos, ambientes. O 

conceito de gênero com que estamos operando dá suporte ao entendimento a respeito da 

configuração dos textos escritos pelos alunos. Tais textos encaixam-se no conjunto de 

artefatos dos eventos aqui tratados. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

 

A pesquisa que estamos desenvolvendo segue orientações da abordagem 

qualitativa, é de vertente interpretativista e está inserida no campo da Linguística 

Aplicada. Pensamos ser importante apresentar apontamentos a respeito de algumas 

ideias que funcionaram como base, segundo André (1995), para o que hoje se denomina 

pesquisa qualitativa. Relacionado a isso e partindo das observações de Moita Lopes 

(2006, 2009) e de Rajagopalan (2003, 2008), pensamos também ser necessário fazer 

considerações sobre modos de produção do conhecimento na Linguística Aplicada que 

estão alicerçados nesse tipo de abordagem. 

A abordagem de pesquisa de tipo qualitativo tem suas raízes na problematização 

a que alguns estudiosos submeteram o modo de se produzir conhecimento nas ciências 

sociais e humanas. Esses estudiosos, tais como o historiador Dilthey e o sociólogo 

Weber, atentaram para o modo singular de se encaminhar pesquisas voltadas para o ser 

humano e para o social. Essas duas dimensões passaram, então, a ser examinadas e 

problematizadas, levando-se em consideração seu caráter complexo, multifacetado e 

dinâmico.  

Essa mudança no modo de fazer pesquisa dentro das ciências humanas e sociais 

sinaliza a busca por uma maneira diferente de enxergar e encaminhar a produção do 

conhecimento científico. Esse tipo de conhecimento, até então, pressupunha o 

tratamento rigoroso de algo que já está (dado) no mundo e que, sendo visível aos olhos 

do pesquisador, pode ser por ele extraído do espaço-tempo que ocupa no mundo e 

analisado de acordo com critérios e categorias pré-elaborados pelo pesquisador. Este, no 

caso, tem todo o controle sobre o processo de manipulação ao qual submete o objeto 

estudado. 

A proposta de mudança, operada por Dilthey e Weber, também deu início a um 

debate acerca da autoridade da voz do cientista veiculada por meio da publicação de 

seus escritos. Desse modo, abriu-se espaço para a discussão sobre a relação entre o 

cientista e os sujeitos com os quais interage, a fim de que a construção do conhecimento 

seja viabilizada. O ser humano, na condição de objeto de estudo, passa a ter um papel 

ativo na produção do saber científico e é retirado do lugar a que antes era submetido:                    
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o de passividade. Em vez de ser dito pela voz do pesquisador, o homem é investigado a 

partir de seus próprios modos de se dizer para o mundo.  

Tal mudança desestabilizou a posição social hegemônica ocupada pela voz do 

cientista em relação a seu objeto de estudo. Por essa razão, o ideal positivista segundo o 

qual é possível pesquisar determinado objeto extraindo-o do lugar social que ocupa, sem 

levar em conta as influências que esse lugar social estabelece sobre sua constituição, 

começa a ser questionado. 

É preciso reconhecer que essa mudança tornou ainda mais complexa a tarefa do 

cientista social de produzir conhecimento, visto que ele, querendo ou não, interpreta a 

análise que faz de seus dados. O que pode ter sido desencadeado foi uma 

conscientização a respeito das influências mútuas entre pesquisador e seu objeto de 

estudo. 

Com isso, a realidade cientificamente estudada e dita/textualizada pelo 

pesquisador não reina mais soberana. Outras realidades, que se originam de outras 

perspectivas, são enxergadas e investigadas. Em vez de se reconhecer a existência de 

uma única realidade e, além disso, por meio do ângulo de visão do cientista, é possível 

ter acesso a (e, ao mesmo tempo, tornar acessíveis) diversas concepções do que vem a 

ser real, a depender de que sujeito ou grupo de sujeitos está sendo pesquisado e dos 

papéis sociais que eles exercem.  

Consequentemente, atentou-se também para o modo como o social exerce 

influência sobre as formas de vida do sujeito, que se constitui na sua relação com os 

seus pares. De fato, a visão que uma pessoa tem de si mesma e as escolhas que faz para 

se posicionar no mundo estão em função das relações firmadas, quebradas e mantidas 

com as outras pessoas. É também nessa relação com o outro e nas maneiras pelas quais 

a gerencia que o sujeito elabora interpretações a respeito do espaço em que vive. Toda 

essa mudança nas orientações e pressupostos para a produção do conhecimento serviu 

para alicerçar o que se denominou abordagem qualitativa de pesquisa. 

Esse tipo de abordagem tem orientado a produção de conhecimento no campo da 

Linguística Aplicada, mais especificamente em algumas vertentes dos estudos de 

letramento. Tal é a razão pela qual, a seguir, fazemos um breve traçado histórico do 

desenvolvimento desse campo, com o intuito de evidenciar algumas de suas 

características no que tange ao fazer pesquisa. Estas, como será possível perceber, estão 
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alinhadas aos pressupostos da abordagem qualitativa de pesquisa e marcam estudos 

mais contemporâneos. 

 

 

4.1 PERCURSO DE FORMAÇÃO DA LINGUÍSTICA APLICADA NO BRASIL 

 

 

 

A Linguística Aplicada (LA) é um campo de estudos da linguagem que, na 

década de 40, nos Estados Unidos, se iniciou como aplicação de teorias elaboradas na 

chamada Linguística Teórica ou Geral, a qual já havia alcançado o prestígio e o crédito 

de ciência quando os primeiros estudos em LA foram desenvolvidos. Por influência do 

pensamento intelectual que à época estava subjacente ao fazer pesquisa na Linguística 

Teórica, a LA, para também alcançar o status de ciência, ou pelo menos dar a largada 

em busca de tal meta, também precisou ancorar seus empreendimentos de pesquisa aos 

princípios do chamado positivismo. 

De acordo com esse pensamento, pesquisar era uma tarefa a ser realizada com 

vistas a se estabelecer uma visão neutra de um determinado objeto de estudo. Esse 

objeto, ao passar por um processo de investigação ou tratamento científico, deveria ser 

literalmente apartado da vida, isto é, da sua condição de objeto inserido numa 

determinada sociedade e constituído conforme os moldes de uma cultura. Para o 

pensamento positivista, então, o fazer pesquisa seria merecedor dos devidos créditos se 

favorecesse uma abordagem livre das influências do próprio pesquisador ou de qualquer 

outro sujeito. Pensava-se, nesse caso, que o caráter científico de uma investigação 

estava condicionado à neutralidade, a qual constituiria necessariamente todo e qualquer 

objeto em seu tratamento científico. 

Nesse contexto, os primeiros linguistas aplicados (por exemplo, Fries e Lado, 

segundo MENEZES, SILVA e GOMES, [2009] 2011), diante da necessidade de buscar 

reconhecimento para a agenda de pesquisa da LA, adotaram a Linguística Teórica como 

disciplina-mãe, a qual se encontrava em acordo com os princípios positivistas 

norteadores do fazer pesquisa à época. É possível constatar a influência de tais 

princípios nas considerações feitas por Rajagopalan (2008), no que diz respeito à 

postura de Ferdinand de Saussure (em seu Curso de Linguística Geral), que aconselhava 
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àqueles que pretendiam estudar a língua a abandonar aquilo que o senso comum dizia 

em relação à língua. 

Assim, diante do prestígio já alcançado pela Linguística Teórica, coube a LA, 

nesse momento inicial de empreitada acadêmica, fazer aplicação das teorias linguísticas. 

Tal aplicação, no Brasil, na década de 1990, estava voltada para as investigações sobre 

o contexto escolar e, especificamente, sobre o ensino e aprendizagem de línguas, mais 

especificamente estrangeiras, além de pesquisas sobre tradução.  

Ainda nos anos 90, os estudos em LA passaram a considerar contextos diferentes 

do escolar, o que trouxe a necessidade de estabelecer diálogos com outras disciplinas, e 

não exclusivamente com a Linguística Teórica. Isso possibilitou o fortalecimento da 

interdisciplinaridade nos estudos em LA, levando a um tratamento dos objetos de estudo 

em sua complexidade.  

Diante desse quadro, estudiosos como Moita Lopes (2006, 2009) e Rajagopalan 

(2003) começam a sentir necessidade de uma agenda para a LA que responda a questões 

mais urgentes da contemporaneidade. Moita Lopes (2006, 2009), por exemplo, chama a 

atenção para um fazer pesquisa em LA que crie inteligibilidades para os problemas 

sociais em que a linguagem exerce papel central. O linguista aplicado, nesse caso, é 

aquele pesquisador que busca apoio em outras disciplinas, dependendo de seu problema 

de pesquisa, e não necessariamente na Linguística Teórica. Nesse sentido, o espraiar-se 

por outras disciplinas, na proposta de Moita Lopes (2006, 2009), não é apenas criar 

laços interdisciplinares. Vai além disso. A transposição de fronteiras, o habitar no 

território do outro ou de outros, para o autor, significa permitir uma problematização de 

um dado objeto de estudo visando à criação de um movimento transdisciplinar, isto é, 

entre uma diversidade de disciplinas, mas sempre se transformando. 

O fazer pesquisa para a LA, então, conforme as orientações esboçadas por Moita 

Lopes e tantos outros linguistas aplicados, constitui-se como uma prática social que tem 

consequências éticas e que, por isso, delineia-se como uma forma também de fazer 

política. Assim, o linguista aplicado necessita estar conscientemente engajado com sua 

agenda de pesquisa, de modo que seu trabalho como pesquisador não está mais voltado 

para o tratamento de sujeitos a-históricos e associais, como se habitassem um vácuo 

social, mas, sim, para a problematização de sujeitos sociais heterogêneos, que têm corpo 

e desejos, atravessados por identidades múltiplas e por suas contingências. 
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Essa LA, que agora se constitui de um caráter mestiço e indisciplinar (MOITA 

LOPES, 2009), se debruça não mais em um objeto fixo e neutro, como pregado pelo 

pensamento positivista, mas em um sujeito fluido e em constante movimento. Se o 

objeto de pesquisa já não tem o mesmo perfil de antes e se, com isso, novos 

questionamentos fazem-se presentes na sociedade, nada mais coerente do que a LA 

também mudar seus paradigmas de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos 

voltados para as contingências do mundo pós-moderno. 

Desse modo, ainda consoante às observações de Moita Lopes (2009), não é 

coerente pensar a linguagem como uma instância que reflete o sujeito. Pensar numa 

linguagem que reflete o sujeito é concebê-lo como já dado, restando àquela apenas fazer 

uma espécie de reconstrução fiel de como esse sujeito dado é. Por isso, a linguagem, em 

vez de ser um instrumento que reflete o sujeito ou, de modo mais abrangente, o mundo, 

é “um lugar de construção da vida social” e, portanto, do sujeito (MOITA LOPES, 

2009, p. 21). 

Isso indica que os significados atribuídos às pessoas e ao mundo não são 

autônomos ou, como afirma Moita Lopes (2009, p. 21), “os significados não são 

anteriores a seus usos”. Tal maneira de conceber a linguagem convida-nos a pensar os 

significados e também suas origens. Faz-se necessário, então, no âmbito da pesquisa, 

trazer para discussão o lugar e os sujeitos envolvidos na construção desses significados, 

pelos quais as pessoas constituem realidades diversas. 

Nessa perspectiva, os sujeitos sociais, além de terem o poder de construir 

discursos, também podem modificá-los. E, do mesmo modo que se constituem por meio 

de discursos, eles também mudam conforme seus discursos mudam. Não são apenas 

vozes externas aos sujeitos que dizem quem eles são, como, por exemplo, a voz do 

pesquisador. O sujeito da LA tem voz e reclama diálogo entre ele e o pesquisador. 
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4.1.1 Inserção desta pesquisa no campo da LA 

 

 

 

Feitas algumas considerações sobre a LA, passemos às três razões centrais que 

fazem esta pesquisa estar inserida na agenda dessa área de conhecimento.   

A primeira é a configuração complexa e dinâmica que compreendemos ter as 

atividades de escrita na disciplina de PLE-II, no BCT da UFRN. Pelo fato de essas 

atividades serem elaboradas por um grupo de profissionais da área de Letras, cuja 

formação não é única, havendo doutores em Linguística, Linguística Aplicada e 

Literatura, e serem voltadas para alunos do BCT (não para alunos de Letras, como 

tradicionalmente ocorreria), a proposta de PLE é algo inovador, ainda em análise no 

Brasil, posto que não encontra semelhança em experiências de outras universidades 

brasileiras.  

Exatamente por ser uma proposta ainda em construção torna-se imprescindível 

analisá-las a partir dos significados que lhes são atribuídos tanto pelos professores 

quanto por alunos. Também há o grupo de monitores da disciplina, cujas perspectivas 

precisam ser, de igual modo, contempladas, pois podem fazer vir à tona aspectos do 

ensino da escrita em PLE-II que passem despercebidos aos professores e aos alunos. 

Daí a necessidade de lançar mão de instrumentos de geração de dados, como, por 

exemplo, entrevistas e questionários, que possibilitem o registro das visões construídas 

pelas pessoas envolvidas no contexto de PLE-II a respeito do ensino da escrita. 

A segunda razão consiste em que a compreensão do objeto de estudo construído 

nesta investigação, qual seja, das atividades de escrita que integram as tarefas de PLE-

II, precisa estar fundamentada nos significados que os referidos professores, alunos e 

monitores atribuem às suas experiências. Assim, as interpretações que esses sujeitos 

elaboram a respeito das atividades examinadas não se dão de forma autônoma, mas à 

medida que interagem uns com os outros em eventos que configuram a disciplina. 

A terceira razão que faz esta pesquisa estar circunscrita na LA é a sua inclinação 

para criar inteligibilidades (MOITA LOPES, 2006, 2009) acerca do ensino da escrita no 

curso de Ciências e Tecnologia. Longe de ter como intuito apresentar uma proposta 

“infalível” para o trabalho com a modalidade escrita da língua em um contexto de 

ensino formal, o empreendimento científico tratado nesta dissertação almeja tornar 
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inteligível uma alternativa para o ensino da escrita, bem como suas particularidades e 

possíveis ganhos em um contexto específico. 

Assim, esta pesquisa busca compreender um ensino situado em um dado 

contexto e os meios pelos quais essa experiência pode contribuir para repensar questões 

ligadas ao ensino da escrita. A construção de inteligibilidades, nesse caso, funda-se no 

reconhecimento do caráter complexo e dinâmico das atividades de escrita de PLE-II e 

na constituição desse caráter por meio do diálogo que pode ser estabelecido entre as 

vozes dos participantes da pesquisa. 

Faz-se necessário, portanto, retomar as perguntas de pesquisa: quais aspectos 

configuram as práticas de escrita desenvolvidas em um projeto de letramento, no curso 

de Ciências e Tecnologia? Como se configuram as práticas de escrita desenvolvidas no 

curso de Ciências e Tecnologia por meio de um projeto de letramento? Que implicações 

para o ensino de escrita são visíveis no mapeamento dessas práticas? Quais variáveis se 

apresentam nessas práticas em que ocorre a ressignificação dos papéis tradicionais de 

professor e aluno? Como ocorre a ressignificação desses papéis? 

 Essas perguntas nos conduzem a cinco objetivos de pesquisa. O objetivo geral 

consiste em compreender a configuração de práticas de escrita vivenciadas em um 

projeto de letramento, no curso de Ciências e Tecnologia. Para chegarmos a esse 

propósito, traçamos os seguintes objetivos específicos: i) mapear uma visão orgânica 

dos aspectos que compõem práticas de escrita desenvolvidas em um projeto de 

letramento, no curso de Ciências e Tecnologia; ii) compreender as implicações da 

configuração da prática de escrita para o processo de ensino-aprendizagem da 

modalidade escrita da língua; iii) reconhecer modos de estabelecimento dos papéis de 

professor, aluno (e outros agentes) no contexto das práticas de escrita; iv) compreender 

variáveis que constituem a ressignificação dos referidos papéis sociais. 

 O processo investigativo direcionado por essas perguntas demandou lançar mão 

de alguns instrumentos de pesquisa. Vejamos mais detidamente, a seguir, quais foram 

eles. 
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4.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

 

 

Os instrumentos de pesquisa de que fizemos uso foram textos dos alunos (artigos 

de opinião, cartas argumentativas), fotografias de um evento de letramento a ser 

analisado (debate), documentos institucionais (projeto político pedagógico do BCT, as 

resoluções de criação da ECT e do BCT), entrevistas e questionários. Esse conjunto de 

materiais constitui o corpus desta pesquisa. O recorte do corpus responde ao critério de 

selecionar as práticas de escrita que compuseram o antes, o durante e o depois do evento 

de letramento em destaque: o debate. 

 Exemplares de cartas argumentativas e de artigos de opinião, escritos pelos 

alunos colaboradores desta pesquisa, foram selecionados para análise. O tratamento a 

que os textos foram submetidos está relacionado à ética da pesquisa, o que nos conduziu 

a não revelar a identidade dos alunos, substituindo seus nomes por pseudônimos
11

.  

Também foi preciso elaborar um questionário que solicitasse informações 

básicas a respeito dos alunos colaboradores que não foram tratadas nas entrevistas, as 

quais ocorreram, na verdade, antes da aplicação do questionário. Este serviu para reunir 

informações que possibilitassem a constituição de um perfil básico para os 

colaboradores, embora não tenhamos a intenção de enquadrá-los em um conjunto de 

características fechadas e impermeáveis, pois concebemos o sujeito social atravessado 

por identidades múltiplas. A seguir, tratemos mais detidamente das entrevistas. 

Para que os dados fossem gerados nesta pesquisa, recorremos à realização de 

entrevistas semi-estruturadas, as quais também podem ser denominadas abertas. 

Podemos afirmar que entrevista é um encontro entre pelo menos duas pessoas, das quais 

uma demonstra interesse em obter informações relacionadas à outra. Esse interesse 

deriva do fato de haver algum objetivo ou conjunto de objetivos que levam uma pessoa 

a fazer uma série de perguntas a outra que é vista e tratada como fonte de informações. 

No caso da entrevista como instrumento para gerar dados na realização de uma 

pesquisa de cunho qualitativo, as perguntas são elaboradas de acordo com os objetivos 

de pesquisa traçados pelo pesquisador (SZYMANSKI, 2004). A realização de 

entrevistas nesta pesquisa justifica-se pelo fato de tal procedimento possibilitar ouvir o 

                                                                 
11

 Também para os monitores foram utilizados pseudônimos. 
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que uma pessoa ou grupo de pessoas tem a dizer a respeito de um assunto específico ou 

conjunto de assuntos em dado tempo e lugar. 

Nesse sentido, podemos dar voz ao outro, ao passo que ouvimos o que ele tem a 

dizer sobre si e/ou sobre algum tema. O recurso à entrevista precisa abrir espaço para 

que o outro fale de si, da vida e do mundo de um modo geral, em função de um outro 

alguém (neste caso, o pesquisador) precisar fazer uso do conteúdo de sua fala para um 

determinado fim (neste caso, para os fins da pesquisa). 

Isso quer dizer que entrevistar não significa necessariamente dar voz ao outro, 

pois o tipo de perguntas e o modo como elas são elaboradas podem influenciar o teor 

das respostas construídas pelo entrevistado. Logo, dar voz ao outro se configuraria 

como uma ação tendenciosa e questionável em se tratando de um dos passos dados na 

realização de uma pesquisa científica. 

Por isso, é importante que as perguntas sejam elaboradas de maneira que não 

tenham pistas, em sua materialidade, que possam tender a antecipar, ou melhor, sugerir 

uma resposta a ser dada pelo entrevistado. A pergunta precisa estar relacionada a um 

tópico específico e deixar que esse tópico fique satisfatoriamente claro para o 

entrevistado, a fim de que este não elabore respostas que se distanciem do foco da 

pergunta. 

Antes da realização propriamente dita das entrevistas, tivemos a fase de 

preparação do roteiro de perguntas. A partir dos nossos objetivos de pesquisa, 

construímos quinze perguntas a serem feitas aos alunos da disciplina PLE-II que 

quisessem colaborar com a pesquisa. As perguntas giram em torno das visões que eles 

têm a respeito de si mesmos enquanto bacharelandos do curso de Ciências e Tecnologia, 

a respeito do ensino vivenciado tanto no Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT), 

de um modo geral, quanto na disciplina PLE-II, de maneira mais específica, a respeito 

das atividades de escrita realizadas na disciplina, da prática de escrita em que eles são 

imersos no ensino da escrita argumentativa, entre outros tópicos. As quinze perguntas 

foram as seguintes: 

 

1) Por que você escolheu o Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT)? 

2) Qual a visão que você tem de você mesmo enquanto aluno(a) do BCT? 

3) Como a escrita se faz presente na formação acadêmica que você está 

vivenciando? 
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4) O que você pensa a respeito das disciplinas PLE-I e PLE-II? 

5) O que a escrita significa para você? 

6) Como você vê o ensino no BCT? 

7) Como você vê o ensino da escrita em PLE-II? 

8) Qual a sua visão sobre a realização do debate, aqui na ECT, como os 

candidatos aos cargos de reitor e vice-reitor da UFRN? 

9) E quanto à carta argumentativa que você escreveu para esses candidatos? 

Qual a sua visão? 

10) Como você enxerga o trabalho com a prática de escrita? 

11) Como você vê os textos que você escreve em PLE-II (carta argumentativa e 

artigo de opinião)? 

12) Quais são as suas visões a respeito de um debate na disciplina PLE-II? 

13) O que é argumentação para você a partir do que você tem estudado em PLE-

II? 

14) Você já tinha estudado, em outras situações, a argumentação como é 

estudada em PLE-II? 

15) Quais são as atribuições de um aluno de PLE-II, de acordo com as suas 

vivências nessa disciplina? 

 

Essas perguntas foram motivadas pelos objetivos que direcionaram todo o 

processo investigativo aqui tratado. Por isso, a seguir, esclarecemos as relações entre as 

perguntas e os objetivos. 

A partir do objetivo geral, criamos as perguntas 8, 9 e 11, no que tange aos 

aspectos das ações de linguagem, mais especificamente das práticas de escrita, no 

ensino da escrita no curso de Ciências e Tecnologia. 

Os objetivos específicos que estabelecemos orientaram a construção de 

perguntas que se subdividem em mais de um grupo. De acordo com o primeiro objetivo 

específico, criamos as perguntas 10 e 12, as quais dizem respeito à configuração das 

práticas de escrita em PLE-II. 
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Os dois últimos objetivos específicos fundamentaram as perguntas 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, que tratam da percepção que o aluno tem a respeito, de modo geral, do papel que 

desempenha no ambiente universitário em questão e, mais especificamente, do ensino 

no BCT. Além disso, por meio dos mesmos objetivos, construímos as perguntas 13, 14 

e 15, ligadas à vivência do aluno no contexto de ensino da escrita em PLE-II. 

As perguntas que compõem o roteiro para as entrevistas são do tipo “Por que...?” 

(pergunta 1), “Como...?” (perguntas 3, 6, 7, 10 e 11), “O que...?” (perguntas 4, 5 e 13) e 

“Qual...?” (perguntas 2, 8, 9, 12 e 15). Segundo Szymanski (2004, p. 30), perguntas de 

tipo “Por que...?” geram “respostas indicadoras de causalidade, na maioria das vezes 

elaborações conceptuais mais do que narrativas de experiências”. Perguntas de tipo 

“Como...?” são feitas quando o pesquisador precisa que o entrevistado narre ou 

descreva alguma experiência vivida ou um fenômeno. Já perguntas de tipo “O que...?” e 

“Qual...?”, por sua vez, podem ser necessárias quando algum objetivo solicita que algo 

importante para a pesquisa seja descrito pelo entrevistado, “o que não evita, entretanto, 

que as respostas venham carregadas de ‘teorias’ ou de articulações causalistas” 

(SZYMANSKI, 2004, p. 30), o que é mais comum de se esperar de uma pergunta de 

tipo “Por que...?”. 

Desse modo, embora a maioria das perguntas girem em torno das visões dos 

entrevistados, o que pode ser percebido na materialidade das perguntas, a perspectiva 

pela qual essas visões são tratadas varia conforme a carga semântica do pronome 

interrogativo que encabeça a pergunta. 

Tendo sido elencadas as quinze questões, o passo seguinte foi entrar em contato 

com os alunos da disciplina, que se deu por meio do envio de e-mail convidando-os 

para as entrevistas. Nesses convites, nos apresentávamos de modo breve e descrevíamos 

sucintamente do que se tratava a entrevista, explicitando o motivo de sua realização, os 

assuntos gerais que iriam ser tópicos de conversa, o local e os horários em que poderia 

ser realizada. 

Após receber a resposta de aceitação de alguns alunos, enviávamos outro e-mail 

como resposta pelo retorno dado ao convite. Além disso, reconfirmávamos o local e o 

horário, este último de acordo com a disponibilidade do aluno. A situação de entrevista 

aconteceu de acordo com a seguinte sequência: a) Apresentação oral, por parte do 

entrevistador, de seu perfil acadêmico; b) Breve explicação, por parte do entrevistador, 

sobre a pesquisa que tornou necessária a realização das entrevistas; c) Esclarecimento, 
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por parte do entrevistador, de algumas regras básicas para a condução da entrevista; d) 

Momento da troca de perguntas (feitas pelo entrevistador) e de suas respectivas 

respostas (feitas pelo entrevistado); e) Assinatura do Termo de Consentimento, por 

parte do entrevistado, após esclarecimentos básicos a respeito desse documento feitos 

pelo entrevistador; f) Esclarecimentos finais sobre a entrevista e demais informações. 

Seguindo mais ou menos essa sequência, as entrevistas aconteceram em uma 

sala reservada para o encontro com os alunos, no prédio da ECT. De um total de 

dezesseis entrevistas, uma foi realizada com dois alunos ao mesmo tempo e outra, com 

uma monitora de PLE I
12

 e com dois monitores de PLE II, os três também alunos do 

BCT, mas que, além disso, atuam na monitoria da disciplina junto à equipe de 

professores. Decidimos entrevistar também alguns monitores pelo fato de eles terem 

participado da organização do debate com os candidatos aos cargos de reitor e vice-

reitor da universidade. 

Todas as entrevistas foram registradas por meio de gravação em áudio, com o 

auxílio do gravador de voz de um telefone celular. Em seguida, as gravações foram 

arquivadas em um computador e, finalmente, transcritas na íntegra. Posterior à fase de 

realização e transcrição, as entrevistas foram submetidas a um processo de análise para 

organização e compreensão de categorias emergentes dos dados, isto é, das respostas 

construídas pelos alunos, nesse caso. Sobre esse conjunto específico de dados, 

procuramos lançar um olhar indutivo no exercício da análise pela qual as respostas 

passaram. Isso significa que o trabalho analítico com as entrevistas transcritas teve 

como meta o estabelecimento de categorias emergentes dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12

 A monitora, mesmo estando responsável pelas atividades de PLE-I, voluntariou-se para a organização 

de uma das atividades de PLE-II, a saber, o debate regrado com os candidatos para sucessão de reitorado 

da UFRN. Além disso, também aceitou conceder entrevista relacionada a esta pesquisa. 
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4.3 GERAÇÃO DE DADOS 

 

 

 

Os dados desta pesquisa foram gerados durante todo o segundo semestre de 

2014. Várias etapas constituíram o processo de geração.  

Na primeira delas, selecionamos exemplares de “artigo de opinião” e de “carta 

argumentativa”, escritos pelos alunos do BCT. No artigo de opinião, os alunos 

precisaram defender seu ponto de vista a respeito do papel do horário eleitoral gratuito e 

dos debates para a prática do voto consciente. Na carta argumentativa, precisaram 

convidar e convencer os candidatos à sucessão de reitorado para participarem de um 

debate na ECT, por meio do qual pudessem ser tratadas as propostas das chapas para o 

mandato após as eleições, o que poderia resultar no ato de votar conscientemente por 

parte dos alunos. 

Na segunda etapa, fotografamos o “debate regrado” para registrar os modos de 

participação dos sujeitos envolvidos nesse evento de letramento. Na terceira, realizamos 

entrevistas semiestruturadas com alunos e monitores de PLE-II sobre a visão deles a 

respeito do ensino da escrita vivenciado na mencionada disciplina. Na quarta e última 

etapa, transcrevemos as entrevistas para que pudéssemos codificá-las e organizar 

categorias de análise que delas emergiram. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 

A pesquisa tratada nesta dissertação abrange atividades realizadas por 

universitários mediante o uso de um conjunto de artefatos e recursos no domínio 

acadêmico. Essas atividades têm objetivos específicos e delimitados. O termo 

universitário diz respeito a todos os sujeitos que interagem uns com os outros no 

domínio em questão, ou seja, professores, alunos, monitores, candidatos a reitor, a vice-

reitor. 

Uma das características do domínio acadêmico é a vivência de processos de 

ensino-aprendizagem com vistas à formação de profissionais. Os alunos dispõem de 

uma quantidade determinada de semestres letivos, ao final dos quais recebem um 

certificado que os autoriza a exercer uma profissão. A obtenção do certificado é o que 

legitima a atuação profissional do aluno após a finalização de um curso universitário. 

No caso do graduando do BCT, um dos requisitos para o exercício de sua profissão 

reconhecidos no currículo do curso é saber fazer uso da escrita, respondendo 

satisfatoriamente a demandas de cada situação de interação em que ele se encontrar 

inserido. Essa abordagem é iniciada por meio da matrícula do aluno nas aulas de PLE-I. 

De modo mais específico, o aluno do BCT é conduzido pelos professores de 

PLE-II a assumir um posicionamento frente a assuntos polêmicos que circulam 

socialmente e que geram debates em esferas de comunicação variadas. Os gêneros 

discursivos que figuram nas aulas de PLE-II são oriundos da esfera jornalística, como o 

artigo de opinião; da esfera pública, como a carta argumentativa; e da esfera política, 

como o debate regrado. As principais características que esses gêneros possuem em 

função do lugar de que se originam são discutidas em aula a fim de que o aluno possa 

compreender os motivos que levam uma carta argumentativa a ter configurações 

diferentes das do artigo de opinião, por exemplo. 

O fato de o domínio acadêmico não ser, de um modo geral, o domínio primeiro 

em que há produção, circulação e interpretação de gêneros da ordem do argumentar faz 

com que a esses gêneros sejam dados contornos particulares, os quais funcionam como 

indícios das especificidades do lugar em que são elaborados, e, ao mesmo tempo, são 

condicionados por ela.  
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Os contornos particulares dizem respeito, basicamente: i) aos sujeitos sociais 

envolvidos no processo de escrita desses gêneros; ii) ao tipo de relação social 

estabelecida entre os sujeitos; iii) ao propósito que rege a escrita dos gêneros. Uma 

análise sucinta, tomando por base esses três aspectos, da escrita de um artigo de opinião 

na esfera jornalística permite reconhecer traços que diferenciam um artigo escrito por 

um articulista de um jornal e um artigo escrito por um estudante universitário em uma 

disciplina de seu curso. Ambos os sujeitos escrevem para públicos diferentes, firmam 

com seu respectivo público relações sociais próprias e assumem, no ato da escrita, 

propósitos diferentes um do outro. 

Após ter acesso a essas informações, os alunos de PLE-II são solicitados a 

escrever artigos de opinião. É a partir do conhecimento de como o gênero se configura 

em seu domínio de origem que os alunos assumem a responsabilidade de sustentar uma 

tese lançando mão de argumentos que, a seu ver, têm caráter consistente e auxiliam na 

manutenção do processo argumentativo. Porém, os leitores dos textos escritos nessa 

situação não são sujeitos das classes sociais A ou B, mas, sim, especificamente 

professores e monitores da disciplina. 

Enquanto o articulista do jornal escreve do lugar social de quem possui certo 

status na sociedade, ou seja, de quem escreve para leitores que não necessariamente 

ocupam a mesma posição social, os alunos de PLE-II constroem sua argumentação e lhe 

conferem um acabamento cuja materialidade dará pistas para uma avaliação de 

responsabilidade dos professores e dos monitores. Por estarem inseridos em um 

contexto de ensino-aprendizagem de caráter formal, eles escrevem artigos para 

sustentarem uma tese, a fim de que seu leitor adira à sua opinião, mas também (e não 

apenas) para serem avaliados. 

Percebemos, então, que a mudança de domínio, isto é, do jornalístico para o 

acadêmico, é capaz de gerar consequências significativas no que tange à compreensão 

do gênero e à escrita de seu respectivo texto por parte dos discentes. 
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5.1 AÇÕES DE PREPARAÇÃO 

 

 

 

Ações de preparação são aquelas pelas quais os participantes do projeto de 

letramento se organizam para que os propósitos estabelecidos pelo grupo possam ser 

alcançados. Desse modo, essas ações são anteriores às ações centrais do projeto. 

Em nossa pesquisa, fizeram parte das ações de preparação: i) a escrita de um 

artigo de opinião; ii) a escrita de uma carta argumentativa; iii) o envio de e-mail pela 

equipe de professores de PLE-II aos candidatos à sucessão de reitorado da UFRN, 

convidando-os para participarem do debate regrado na ECT; iv) a preparação, por parte 

dos professores de PLE-II, de slides com os parâmetros de interação a serem exibidos 

no momento do debate e seguidos por seus participantes; v) a listagem, por parte dos 

professores, das questões levantadas pelos aluno nas cartas argumentativas; vi) a 

reunião entre professores, alunos e monitores da comissão de organização do debate 

para tratar de cada tarefa a ser realizada pelos participantes. Dessas ações de preparação, 

vamos tratar especificamente, a seguir, da escrita do artigo de opinião e da carta 

argumentativa, gêneros discursivos estudados nas atividades que integraram PLE-II. 

 

 

 

5.1.1 A escrita do artigo de opinião 

 

 

 

Passemos, agora, a uma breve análise de uma das atividades realizadas em PLE-

II, cujo gênero discursivo trabalhado é o artigo de opinião. O objetivo dessa análise é 

compreender a esfera social do gênero, sua situação de interação e as relações dialógicas 

nele engendradas. A princípio, podemos afirmar que a escrita do artigo de opinião por 

parte dos alunos funciona como uma reação-resposta à questão discursiva, denominada 

“Prática de escrita”, de uma “Avaliação Culminativa” (AC)
13

 da disciplina PLE II. Essa 

avaliação é constituída por um artigo de opinião para leitura e interpretação e quatro 

questões a ele relacionadas, das quais três são de única escolha, ou seja, o aluno tem de 

escolher, entre quatro opções de resposta, uma única considerada correta; uma é de 

“verdadeiro” ou “falso”, na qual o aluno faz julgamento de afirmações referentes ao 

                                                                 
13

 Ver Anexo B. 
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texto-base, marcando com “v” ou com “f”, a depender da veracidade que elas possuem 

no que diz respeito ao texto-base; e uma questão discursiva. 

Essa questão discursiva orienta o aluno a assumir um determinado ponto de vista 

acerca de uma polêmica e defendê-lo com o auxílio de dois argumentos consistentes.               

O comando da questão tem três partes principais: a que podemos denominar de 

contextualização para a escrita do artigo de opinião; a de parâmetros para a escrita do 

artigo; e a de observações, como podemos verificar no Quadro 2. 

 

Quadro 3 – Prática de escrita da Avaliação Culminativa 

 

         Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

A parte da contextualização é composta por quatro parágrafos. No primeiro, é 

iniciado o tema da minirreforma eleitoral brasileira e algumas medidas consequentes de 

sua aplicação, quais sejam, a proibição de showmícios, outdoors e distribuição de 
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brindes com nome e número de candidatos em períodos de eleição. No segundo e no 

terceiro parágrafos, são apresentadas, respectivamente, a opinião de quem é a favor e 

que é contra a medida. No quarto parágrafo, há uma pergunta direcionada ao aluno a 

respeito de seu posicionamento quanto à importância do horário eleitoral gratuito e dos 

debates. 

Em seguida, são apresentados seis parâmetros que precisam ser seguidos pelo 

aluno na escrita do artigo de opinião. Esses parâmetros tratam da construção 

composicional do gênero solicitado, do tipo de registro em que deve ser escrito e da 

extensão mínima e máxima que deve ocupar na lauda destinada para a escrita da versão 

definitiva. 

Por último, são apresentadas duas observações: uma sobre o cuidado que o aluno 

deve ter para não deixar de explicitar seu nome seguido de e-mail, não fugir do tema 

e/ou do gênero e não escrever seu texto com número de linhas abaixo do mínimo 

solicitado. 

Tudo isso consiste na AC a que o aluno tem de se submeter, num período de no 

máximo 100 minutos, a fim de ser testado quanto aos conhecimentos vistos e discutidos 

nas aulas até então ministradas em PLE-II. A atividade é configurada de modo 

imparcial, pois, a partir da voz da minirreforma eleitoral brasileira, são apresentadas a 

voz dos defensores da medida e, logo após, a dos opositores à medida. Essas três vozes 

constituem os enunciados já ditos explícitos no comando da questão, em diálogo com os 

quais os alunos são convidados a construir sua argumentação em torno de um ponto de 

vista. 

Além disso, esse diálogo também se dá com uma outra voz, que podemos 

considerar como a voz da questão em si, a qual pontua explicitamente alguns 

parâmetros para nortear a escrita do artigo bem como o acabamento que o aluno deve 

dar à versão definitiva e, ainda, faz duas observações cuja entonação é parecida com a 

dos parâmetros. 

A AC tem o valor de dez pontos, sendo que metade dessa pontuação é destinada 

à escrita do artigo. Essa distribuição de pontos pode significar um equilíbrio, por parte 

dos elaboradores da avaliação, no grau de importância atribuído às duas principais 

partes da avaliação, ou seja, ao conjunto das questões objetivas e à questão discursiva. É 

necessário que o aluno se esforce para ter um desempenho satisfatório tanto numa parte 

quanto na outra. O caráter igualitário nessa distribuição de pontos faz jus ao nome da 
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disciplina, que aponta para o estudo sobre e com práticas de leitura e de escrita 

realizadas por alunos do curso de Ciências e Tecnologia. 

Num primeiro momento de análise, é possível compreender o artigo de opinião 

escrito pelos alunos como uma reação-resposta à “AC” tratada, com todos os 

mecanismos coercitivos nela combinados e que geram no aluno a necessidade de 

responder a todas as questões que a compõem. Isso favoreceria o entendimento de que 

tal avaliação se enquadra nos moldes de uma prova tipicamente tradicional, para a 

resolução da qual o aluno dispõe de tempo e espaço delimitados e controlados. 

O conteúdo temático do gênero artigo de opinião é a defesa de um ponto de vista 

a respeito de um assunto polêmico. Desse modo, o escrevente do artigo participa de um 

embate de ideias, já que seus esforços convergem para que sua opinião seja aceita como 

convincente. Esse conteúdo temático tem sua razão de ser no diálogo que alguns 

sujeitos decidem estabelecer com acontecimentos atuais da sociedade. 

Nesse caso, os sujeitos não fazem apenas uma espécie de renarração do que 

aconteceu, mas, sim, uma análise sobre determinado fato. Por exemplo, no gênero em 

análise, os alunos não foram solicitados a escrever um texto no qual eles pontuem 

consequências da minirreforma eleitoral brasileira. Indo além disso, tiveram de assumir 

um posicionamento frente a um assunto que causa dissensão entre as pessoas na 

sociedade. Para esse posicionamento, materializado em uma tese, precisaram apresentar 

razões que lhe dessem sustentação e que tornassem convincentes os argumentos 

construídos. Os alunos, então, assumiram o papel de articulistas e foram chamados a 

escrever, do lugar de bacharéis em formação em Ciências e Tecnologia, do lugar de 

estudantes universitários, do lugar de cidadãos brasileiros, uma análise de 

acontecimentos relacionados à política de seu País. 

Os interlocutores dos articulistas são a professora e os monitores da disciplina 

PLE-II. Os professores são formados na área de Letras e os monitores são alunos do 

BCT que já passaram pelas duas disciplinas PLE (I e II) e que, por isso, têm 

conhecimento suficiente para monitorar os alunos. Podemos afirmar que tanto os 

professores quantos os monitores interagem do lugar social, respectivamente, de 

especialistas na área e de ex-alunos aprovados em PLE-II. Tal condição permite que 

seja estabelecida uma parceria entre eles quanto ao tratamento que é dado, nos 

momentos de correção, aos artigos escritos pelos alunos. 
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Para que seja possível fazer o que podemos chamar de leitura de correção, os 

monitores precisam colocar-se na posição de leitores dos artigos. Ou seja, ler para 

compreender e, assim, dialogar com os alunos escreventes é condição para ler a fim de 

corrigir e atribuir uma nota condizente com o atendimento ou não do texto do aluno aos 

critérios de correção elaborados pelos professores e acordados por estes com os 

monitores. Ao escrever um artigo nessa situação, o aluno precisa defender um ponto de 

vista, de modo que essa defesa também funcione como meio de mostrar aos seus 

interlocutores que sabe defender uma opinião na escrita de um texto conforme um dado 

gênero da ordem do argumentar. 

Isso significa que a atividade também funciona como uma espécie de teste pelo 

qual o aluno precisa passar após uma sequência de aulas expositivo-dialogadas 

ministradas pela professora. Uma relação assimétrica se instaura, nesse caso, entre o 

aluno escrevente e seu interlocutor, pois este se encontra em uma posição 

hierarquicamente acima da do aluno, visto que, além de ler, também precisa corrigir os 

artigos escritos. 

No entanto, esse mesmo aluno é reconhecido pela professora da disciplina como 

um sujeito social capaz de construir uma reação-resposta perante um assunto específico 

da atualidade, o qual, na visão da docente, é do domínio dos alunos. É esse assunto de 

caráter atual que torna a atividade potencialmente significativa para além dos objetivos 

de promoção (obtenção de nota suficiente para aprovação) na disciplina. 

Apesar disso, é possível dividir tais objetivos em dois grupos. No primeiro,                 

o aluno escreve o artigo para mostrar que sabe defender um ponto de vista; obter nota 

satisfatória; alcançar nota média para aprovação. No segundo, o aluno escreve o artigo 

para: assumir um posicionamento frente a um assunto polêmico discutido na sociedade; 

defender satisfatoriamente seu ponto de vista; convencer um dado interlocutor acerca de 

sua opinião; exercer sua cidadania. 

Os objetivos apresentados nos dois grupos parecem estar amalgamados na 

atividade em análise. Subjacentes à atividade e funcionando como um motor para que 

ela seja realizada, ambos os conjuntos estão de objetivos mesclados, mesmo sendo 

possível distingui-los uns dos outros. A atividade conduz o aluno a refletir e a analisar 

um assunto em discussão na sociedade. Por meio desses dois compromissos, o aluno 

pode se conscientizar dos efeitos (positivos e/ou negativos, dependendo da opinião que 

defende) que o horário eleitoral gratuito e os debates podem ter no exercício de sua 
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cidadania, na condição de sujeito que, ao mesmo tempo em que tem o dever de votar, 

também tem o direito de conhecer os representantes políticos em quem está votando. É 

preciso levar em conta o quanto isso é necessário e tem papel significativo, embora não 

seja uma necessidade única, para que o voto seja dado, de fato, de maneira consciente, 

conforme veremos no quadro a seguir. 

 

Quadro 4 – Artigo de opinião 1 

 

      Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

No artigo de opinião em destaque, ao construir a argumentação para sustentar 

um ponto de vista, Lia Silva dialoga com enunciados já ditos e também com enunciados 

prefigurados. A forma com que a aluna emoldura os já ditos depende da reação ativa 

que ele pretende gerar em seu leitor.  

Tal reação por parte do leitor acontece em duas direções: reconhecer o caráter 

convincente no artigo do aluno; atribuir pontuação ao teor de convencimento desse 

artigo. Os enunciados prefigurados podem ser organizados em dois grupos: o dos 

enunciados que possuem uma relação dialógica de concordância com o que o aluno 
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escreve em seu artigo; e dos enunciados que possuem uma relação de concordância-

correção positiva do artigo do aluno.  

O segundo tipo de reação ativa do leitor (atribuir pontuação) e o segundo tipo de 

enunciado prefigurado (relação de concordância-correção positiva) precisam estar 

integrados na análise que ora fazemos, visto que a atividade que está sendo examinada 

tem projeções dentro dos limites da academia e também para além desses limites, ou 

seja, tem projeções para a sociedade em que o aluno escrevente está inserido: votar, por 

exemplo, é uma ação de cidadania que requer um posicionamento responsivo. 

Tratemos, agora, dos enunciados já ditos que são perceptíveis por meio de 

marcas da atividade analisada, em quatro instâncias que aqui chamaremos de vozes: a 

do enunciador da questão discursiva, a da minirreforma eleitoral brasileira, a dos 

defensores da minirreforma, a dos discordantes da minirreforma. A voz do interlocutor, 

isto é, do aluno, também está marcada no enunciado da questão, mas não se constitui 

propriamente como um já dito, porque é a ele incorporada mediante um convite para 

tomada de posição frente a uma polêmica. 

A voz do enunciador da questão constitui uma autoria coletiva, pois representa o 

grupo de professoras de PLE-II responsáveis pela elaboração da atividade. Essa autoria, 

no entanto, é velada pelo uso da terceira pessoa do singular e do caráter neutro que tal 

uso procura firmar para que o enunciado não seja compreendido como tendencioso, ou 

seja, como influenciador da tomada de posição por parte do aluno. Por isso, são 

apresentados dois principais pontos de vista acerca da polêmica tratada, cabendo ao 

aluno fazer uso do direito de escolher um dos lados da questão e sustentar sua tese. 

A leitura atenta da questão permite perceber alguns implícitos relacionados às 

vozes aqui tratadas. Antes da minirreforma, não eram proibidos showmícios, outdoors e 

distribuição de brindes com nome e número de candidatos. Com o apoio desses 

“artifícios”, os candidatos não se esforçam para convencer os eleitores e, assim, 

alcançar o voto consciente. O uso do termo “artifícios”, na voz da minirreforma, faz 

referência a mecanismos de que alguém lança mão para enganar outra pessoa. Tais 

recursos, de acordo com esse acento de valor neles empregado, são úteis aos políticos 

que intencionam manipular eleitores, ou melhor, persuadi-los a votar no candidato que 

organiza showmícios e distribui brindes para o povo, a fim de estrategicamente agradar 

o povo. 
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Sem horário eleitoral e sem debate, os candidatos não preparam bem suas 

mensagens para serem veiculadas pelas redes de comunicação e nos debates e, 

consequentemente, os eleitores ficam menos “bem informados” (ou não ficam 

informados) para a escolha em quem votar. Esse é o raciocínio dos defensores da 

minirreforma, marcado no segundo parágrafo da questão. É firmada uma relação de 

causa e efeito entre, respectivamente, melhor preparação (por parte dos candidatos) das 

mensagens veiculadas pela TV, pelo rádio e nos debates e eleitores “mais bem 

informados para a escolha em quem votar”. Tal relação de causa e efeito é uma 

estratégia argumentativa da qual o aluno que com ela concorda pode fazer uso na escrita 

de seu artigo. 

O mesmo tipo de relação é encontrado no terceiro parágrafo da questão, no qual 

é inserida a voz dos discordantes da minirreforma. A estratégia argumentativa, nesse 

caso, trouxe para a questão a voz dos que não votam conscientemente. Essa voz é 

enquadrada no enunciado da questão como uma consequência da incapacidade de 

alcance do valor do voto consciente por parte “da maioria dos candidatos a cargos 

eletivos e dos eleitores brasileiros” em função da “cultura política” de ambos os grupos. 

Essa voz é marcada no enunciado de forma difusa, dado o emprego da partícula 

“-se”, a qual funciona como índice de indeterminação do sujeito. Apesar disso, é 

claramente incorporada por meio do período escrito entre parênteses (“afinal, não se 

deve ‘perder’ o voto com quem não tem chance de vencer a eleição”), sendo marcada 

pelo uso do advérbio “não” e das aspas no verbo “perder”, o que sinaliza o 

distanciamento assumido pela voz dos discordantes da minirreforma. Tal 

distanciamento caracteriza-se particularmente pela entonação irônica de que o período 

entre parênteses foi dotado, devido ao acento de valor que é atribuído pela voz dos 

discordantes, com os quais está em concordância. 

No artigo em análise, predomina a voz dos que concordam que o horário 

eleitoral gratuito e os debates têm efeitos positivos sobre a prática do voto consciente.     

A autora defende seu ponto de vista, inferível do título atribuído ao artigo, reforçando 

os já ditos relacionados a essa voz de concordância. Tal esforço é feito por meio da 

atribuição de adjetivos cuja carga semântica mostra-se bastante forte para o substantivo 

“importância”. Este é modificado pelos adjetivos “extrema” (l. 5) e “imensurável” (l. 

14). 
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Não há o chamamento de outras vozes que deem respaldo à opinião sustentada. 

Ao mesmo tempo que isso pode indicar certa carência na arregimentação de vozes por 

parte da autora, diante da necessidade de que seu posicionamento consiga ter a esperada 

credibilidade do leitor, também favorece a interpretação de que há um certo 

emolduramento que coloca a voz de concordância num posto de verdade. 

A estratégia elaborada pela autora é apresentar explicações a cada vez que 

afirma, com um acento de valor específico, a importância do horário eleitoral gratuito e 

dos debates para o voto consciente. Os termos “uma vez que” (l. 5) e “pois” (ls. 9, 14, 

19), marcadores explicativos e justificativos de argumentos, são usados para apresentar 

as razões que dão suporte ao ponto de vista defendido. Nessas razões, o horário eleitoral 

e os debates são classificados como “recursos igualitários” (l. 5-6), “prática na qual 

todos os candidatos possuem os mesmos direitos para expor as propostas de seus 

partidos” (l. 14-15), imparciais ao veicularem “as propostas de todos aqueles que 

almejam se eleger e realizar mudanças em prol da população” (l. 19-20), “recursos que 

contribuem tremendamente” (l. 23) para que os eleitores se conscientizem “dos projetos 

e planos dos candidatos” (l. 21). 

Desse modo, tal importância é reacentuada em todo o artigo e está resguardada 

por ter sido inserida na voz que predomina. Por causa disso, a autora insere no artigo a 

voz com a qual está numa relação de discordância, fazendo uso de determinados termos 

e expressões, por exemplo, “[...] há quem discorde [...]” (l. 8); “[...] pois grande parte da 

população eleitora não se interessa por aqueles [horário eleitoral gratuito e debates]” 

[...] (l. 9-10), que dotam de caráter vago ou não indicam a procedência de algumas 

informações sobre as quais seus opositores estão baseados. Isso desqualifica o ponto de 

vista contrário e põe em xeque sua credibilidade. 

Para reforçar mais ainda sua opinião, no terceiro parágrafo, a autora lança mão 

de uma estratégia argumentativa, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre 

assistir ao horário eleitoral e aos debates e não ser um eleitor alienado. No parágrafo 

conclusivo, faz uso de termos, tais como “devem receber” (l. 18), “devem estar” (l. 21), 

que funcionam como marcadores de modalização deôntica, os quais indicam temas da 

ordem do dever, das obrigações sociais. Ambos os marcadores apontam para ações que 

têm de partir dos eleitores, já que, conforme a tese defendida, o horário eleitoral e os 

debates cumprem seguramente o seu papel para o voto consciente, restando aos eleitores 

fazer o devido uso desses “recursos igualitários” (l. 5-6). 
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A autora, então, defende sua tese como se esta fosse “a” verdade e não apenas 

uma opinião entre tantas outras possíveis. Os contornos que dá a sua argumentação 

favorecem a defesa de um ponto de vista mascarado de verdade. 

Em suma, considerando a chave de correção a seguir, desenvolvida pelos 

professores da equipe de PLE-II para essa prática de escrita, teríamos um artigo de 

opinião bom, que poderia chegar à nota 2,9 (em uma escala de zero a cinco). 

 

Quadro 5 – Chave de correção da Avaliação Culminativa 

 

                        Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 
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De acordo com essa chave de correção, a escrevente deveria ter organizado seu 

artigo de opinião conforme as seguintes orientações: a) atribuir um título ao artigo e 

inserir, em seguida, nome e endereço eletrônico; b) no parágrafo introdutório, apresentar 

o tema, o recorte temático e a tese a ser defendida; c) nos parágrafos de 

desenvolvimento, usar dois argumentos convincentes; d) no parágrafo conclusivo, 

ratificar a argumentação empreendida. A escrita de um artigo de opinião que atendesse a 

todas essas exigências resultaria na obtenção de 5 pontos. 

No caso do artigo aqui analisado, a escrevente defendeu, de fato, seu ponto de 

vista quanto à polêmica para a qual foi direcionada. No entanto, o fato de ter iniciado 

seu artigo com a apresentação de sua tese, sem antes situar o leitor no tema e, dentro 

deste, no recorte temático a partir do qual explicitaria sua opinião, fez com que não 

obtivesse a nota máxima. Outra razão que fez a aluna escrevente não alcançar os cinco 

pontos foi o desenvolvimento de apenas um argumento e não dois, como havia sido 

solicitado no enunciado da questão discursiva da AC. 

No segundo artigo aqui analisado, o autor também estabelece uma relação de 

concordância com a voz da minirreforma, considerando o horário eleitoral gratuito 

como “uma ótima ideia, para os candidatos mostrarem seus objetivos e suas intenções 

no governo, e uma forma mais facil dos eleitores conhecerem em quem vão votar” (l. 5-

7). O caráter facilitador do horário eleitoral gratuito é um dos fatores que tornam viável 

a “hora do eleitor”, apontada já no título do artigo (“A hora do eleitor”). 

O título adequa-se à argumentação construída no corpo do texto, visto que o 

autor constrói uma ideia de horário eleitoral e de debate favorável ao usufruto de um 

direito por parte do eleitor: “o conhecimento sobre o candidato” (l. 20). Essa ideia é 

reforçada pela funcionalidade atribuída a ambos os recursos: “[...] forma de dar acesso 

ao conhecimento dos candidatos a todas as pessoas [...]” (l. 9-10), o que lhes confere 

caráter de geradores de igualdade no tratamento dado à população eleitora no Brasil, 

“[...] desde a classe alta até a mais baixa [...]” (l. 10-11). 
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Quadro 6 – Artigo de opinião 2 

 

   Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Outro ponto positivo para os eleitores, de acordo com o raciocínio desenvolvido 

pelo autor, é o horário eleitoral e o debate serem uma “[...] forma de estimular os 

[candidatos] a se esforçar[em] em como passaram [passarão] sua imagem para os 

eleitores, e convece-los de que é [são] a melhor opção a se votar” (l. 11-13). Isso quer 

dizer que se exige do candidato mais preparação e campanha bem elaborada. 

Embora esse último trecho faça referência a uma tarefa designada ao candidato, 

o que, ainda assim, não assegura ou não apresenta meios que assegurem que ela seja 

cumprida, a figura do eleitor é vista como beneficiada, pois o horário eleitoral e os 

debates parecem obrigar o candidato a prestar um serviço de qualidade à população já 

em período de campanha. Assim, no segundo parágrafo do Artigo de opinião 2, pode-se 

inferir que as duas medidas viabilizadas pela minirreforma geram efeitos tanto sobre os 

eleitores quanto sobre os candidatos.  

O estabelecimento, por parte do autor, dessas relações de causa e efeito torna 

possível, nesse caso, enxergar como infalíveis essas consequências advindas do fato de 

o horário eleitoral e os debates existirem. Em outras palavras, o autor orienta seu leitor a 

construir uma relação necessária entre ambas as medidas e suas respectivas 

consequências (apontadas no artigo). O leitor, por sua vez, tem a possibilidade de 

refutar esse raciocínio, o qual é elaborado após o autor criar uma relação de causa e 
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efeito com alto grau de refutabilidade: “[...] a facil acessibilidade a rádio e TV faz com 

que a maioria dos eleitores votem conciênte.” (l. 7-8).  

Diante dessa afirmação, o leitor poderia fazer a seguinte pergunta: “a facil 

acessibilidade a rádio e TV” garante que uma grande quantidade de eleitores saiba, de 

fato, em quem está votando, bem como tenha noção das possíveis mudanças (para 

melhor ou para pior) que seu voto pode causar para a sociedade na qual estão inseridos? 

O que é veiculado pelo rádio e pela TV não pode ter caráter duvidoso ou tendencioso? 

Pensar em respostas para perguntas como essas é um exercício de antecipação dos 

possíveis enunciados pré-figurados que podem surgir como respostas (no sentido 

bakhtiniano do termo) às afirmações que o escrevente do artigo faz ao defender seu 

ponto de vista.  

Esse exercício de antecipação faz parte do próprio processo dialógico sobre o 

qual está assentado o ato de argumentar. As escolhas do autor precisam estar em função 

das possíveis reações que o seu dizer pode suscitar em seu leitor. Tanto o acordo quanto 

o desacordo entre a voz do autor e a voz de seu leitor firmam relações dialógicas entre 

ambas as vozes. 

Assim sendo, concordamos com a seguinte consideração de Bakhtin ([1929] 

2009, p. 98): “Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 

verdade ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 

desagradáveis, etc.”. Embasados nessa reflexão, podemos afirmar que, quando estamos 

defendendo um ponto de vista, não são palavras o que falamos ou escrevemos, mas, 

sim, argumentos convincentes ou não convincentes, muito ou pouco refutáveis. É por 

esse motivo que argumentar é um exercício, ou melhor, uma técnica que ilustra bem o 

caráter dialógico da língua, a qual se constitui nas relações travadas pelos e entre os 

sujeitos na sociedade. 

Na relação com o leitor por meio de seu artigo, o autor não foi favorecido em 

sua argumentação pelo uso problemático, no terceiro parágrafo, do verbo dever, que 

está no futuro do pretérito: “A criação de showmícios e distribuição de brindes com 

nome e número dos candidatos deveriam ser extintos [...]” (l. 14-15). Esse verbo, no 

artigo, desempenha a função de modalizador deôntico, o qual diz respeito a obrigações 

que precisam ser obedecidas pelos sujeitos no meio social em que vivem. No entanto, o 

recurso a esse modalizador é problemático pelo fato de o autor dar a entender que está 

partindo do pressuposto de que showmícios e distribuição de brindes não foram 
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extintos. Porém, o enunciado da questão discursiva da AC desfaz esse pressuposto, dada 

a implantação, explícita em tal enunciado, das medidas (horário eleitoral gratuito e 

debates) ligadas à minirreforma. Por conseguinte, a argumentação do articulista fica 

comprometida, assim como o caráter convincente de que seu raciocínio precisa estar 

dotado. 

Isso posto, segundo a chave de correção da AC, o Artigo de opinião 2 poderia 

obter a nota 3,3, sendo, desse modo, considerado bom. O artigo não atingiu a nota 

máxima, porque o autor, no parágrafo introdutório, não indicou o tema ao qual a 

argumentação estava relacionada, explicitando apenas o recorte temático e a tese. Além 

disso, construiu apenas um argumento para embasar sua tese, e não dois, conforme 

solicitado na questão discursiva.  

A tentativa de elaboração do segundo argumento ficou comprometida. Isso se 

deu pelo fato de o articulista fazer uso de termos modalizadores que, ao contrário do que 

parece ter sido sua intenção, também funcionam, para o leitor atento, como marca de 

pressupostos que não estão ancorados na voz da minirreforma. É com essa voz, no 

entanto, que o autor estabelece uma relação dialógica de concordância, o que pode ser 

confirmado nos parágrafos 1, 2 e 4. 

Em outras palavras, para poder defender a tese de que o horário eleitoral gratuito 

e os debates são importantes para a prática do voto consciente, o autor do Artigo de 

opinião 2 parte, inicialmente, do pressuposto de que, devido à minirreforma ter 

legitimado as duas medidas mencionadas acima, foram extintos “showmicios e 

distribuição de brindes com nome e número dos candidatos”. Porém, deixa implícito, no 

terceiro parágrafo, um pressuposto que contradiz aquele a partir do qual sua 

argumentação foi desenvolvida. Essa incoerência permite que o leitor do Artigo 2 

construa uma imagem do autor como um articulista desatento, dada a contradição 

perceptível no trecho sob análise. 

O que ainda justifica a nota atribuída ao Artigo de opinião 2 é a recorrência de 

problemas de pontuação, acentuação e ortografia verificáveis ao longo do texto. 

Também é possível encontrar alguns poucos trechos em que há problemas de 

concordância verbal e nominal. Tais aspectos estão relacionados ao critério “norma 

padrão”, explícito na chave de correção. 
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Diferente dos dois primeiros artigos, o autor do artigo intitulado “Descaso da 

Sociedade” defende que a minirreforma “[...] não surtirá o efeito desejado no resultado 

das eleições [...]” (l. 5) pelo fato de que “[...] infelizmente ainda existe parte do 

eleitorado alienado e sujeito a fáceis barganhas [...]” (l. 6). O uso do advérbio 

“infelizmente” indica a posição valorativa que o autor assume frente a uma situação 

que, do ponto de vista dele, compõe uma realidade que ele vivencia e que pode ser 

percebida pelo leitor. Apesar de tratar o “eleitorado alienado” como justificativa para o 

seu ponto de vista, o escrevente, ao usar o advérbio “ainda” (l. 6) demonstra aceitar que 

existe a possibilidade de tal alienação se extinguir ou pelo menos ser diminuída. 

 

Quadro 7 – Artigo de opinião 3 

 

  Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Nos parágrafos de desenvolvimento, o autor constrói seus argumentos 

estabelecendo relações de causa e efeito. No segundo parágrafo, por exemplo, “[...] um 

considerável número da população acaba cedendo seu voto ao candidato que lhe ofereça 

melhor vantagem [...]” (l. 8-10) como consequência da “falta de investimentos” em 

educação, saúde, segurança. Por meio desse raciocínio, o escrevente fundamenta sua 

tese e recorre, conforme seu ângulo de visão, a uma experiência vivida por muitas 

pessoas no “cotidiano brasileiro” que as influencia a relacionar-se com os candidatos, 

em períodos de campanha, mediante uma espécie de troca de favores entre eles e os 

eleitores. Essa situação justifica a existência de um “eleitorado alienado”, o que impede 
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firmar, na perspectiva do autor, de modo satisfatório, a prática do voto consciente, um 

efeito desejado pela minirreforma. 

No terceiro parágrafo, o autor constrói uma relação de causa e efeito ligando a 

uma mesma causa mais de um efeito. Tal estratégia criou uma espécie de efeito dominó, 

cujo pivô, “A falta de instrução de uma massa da população” (l. 12), é responsável pela 

diminuição do “poder crítico na hora da escolha do candidato” (l. 12-13, que pode ser 

considerado, aqui, como efeito 1); pela “desconhecimento [por parte do eleitor] das 

propostas por ele [candidato] feita e o seu histórico político, assim como as ações 

realizadas por ele” (l. 13-14, efeito 2); e pela “confiança [depositada pelo eleitor] em um 

candidato sem respaldo e sem garra para assumir o cargo” (l. 15, efeito 3).  

Vale ainda apontar que a causa geradora desses três efeitos assume caráter de 

consequência da “falta de investimentos” que o autor sinalizou no segunda parágrafo. 

Mesmo tendo lançado mão dessa estratégia, o autor compromete sua argumentação no 

parágrafo conclusivo do artigo, pelo fato de ter feito uma generalização indevida: “[...] o 

estado atual do brasileiro permanecerá estagnado por tempo indeterminado [...]” (l. 16-

17). Ter se referido a “[d]o brasileiro” fez com que o autor descartasse a possibilidade 

de haver brasileiros que tenham “senso crítico apurado” (l. 16).  

O grau de convencimento do raciocínio que o autor vinha elaborando até então 

diminui, por causa dessa generalização, a qual pode favorecer a construção de uma 

imagem, por parte do leitor, do escrevente como alguém que não fez ponderações antes 

de defender seu ponto de vista. Um leitor crítico que se depare com tal generalização 

pode não se dá por convencido pela argumentação do articulista.  

Também é percebido, na conclusão do artigo, um falso prognóstico, cujas 

marcas são o uso dos verbos permanecer e surtir no futuro do presente (respectivamente, 

“permanecerá estagnado”, l. 16; “não surtirá efeito”, l. 18). Afirmar que uma 

determinada situação será mantida no futuro foge do controle de análise tanto do autor 

quanto do leitor. Em um processo argumentativo no qual as razões para a defesa de um 

ponto de vista precisam ser plausíveis para quem argumenta e para quem se almeja 

convencer, fazer menção a fatos, ideias que não sejam admissíveis, verificáveis por 

parte do leitor torna inviável a intenção de convencê-lo.  

 

 



93 

 

Feita a leitura de todo o artigo, é possível perceber que o título (“Descaso da 

Sociedade”) é dissonante da argumentação desenvolvida pelo escrevente, que afirma ser 

o descaso do governo (e não da sociedade, como o título permite inferir antes da leitura 

integral do texto) o gerador de eleitores alienados. 

De acordo com a chave de correção, o Artigo de opinião 3 poderia alcançar a 

nota 3,9, considerado, assim, muito bom, levando-se em conta os modos pelos quais o 

autor lançou mão de estratégias para defender seu ponto de vista. O que levou esse 

artigo a não alcançar cinco pontos foi o fato de o autor não ter explicitado, no parágrafo 

introdutório, o recorte temático. Outro motivo que justifica a nota é a generalização 

indevida e o falso prognóstico encontrados no parágrafo conclusivo do texto. Essas duas 

formas de raciocínio são consideradas problemas argumentativos e inviabilizam a 

constituição do caráter convincente necessário à argumentação desenvolvida pelo autor. 

Os problemas de pontuação recorrentes no artigo também explicam a não obtenção da 

nota máxima. 

Uma escolha feita por um aluno na escrita de um artigo de opinião pode ter 

caráter problemático em função das possíveis implicações dessa escolha para a relação 

que o autor estabelece com o seu leitor. A argumentação, nesse caso, é desenvolvida 

tendo-se sempre em vista o objetivo de fazer o outro aderir ao ponto de vista que está 

sendo defendido. Por isso, é necessário que o autor dialogue tanto com vozes que 

concordam com sua opinião quanto com vozes que dela discordam. Nesse processo 

dialógico, o articulista escreve pensando não só nos enunciados já ditos, mas também 

nos enunciados pré-figurados, isto é, naqueles que materializam as possíveis reações 

respostas por parte do leitor. As escolhas de quem escreve são, assim, claramente 

estratégicas, pois configuram um processo dialógico em que o autor arregimenta vozes 

discursivas com o fim de mostrar para o seu leitor que a tese defendida merece ser 

aderida, visto que está sustentada por argumentos convincentes. 

Na análise dos três artigos escritos por graduandos do BCT, foi possível 

perceber que é pensando na reação-resposta do outro que o escrevente precisa estar 

atento ao “quê” e “como” escreve ou deixa de escrever. O uso de um termo 

modalizador, por exemplo, pode ser útil à construção de uma argumentação 

convincente, mas também, não sendo feito de maneira adequada, pode desqualificar 

todo o empreendimento do autor para que seu ponto de vista seja aderido por seu leitor, 

o que foi discutido na análise de um dos artigos.  
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Assim, vê-se o quanto a escrita argumentativa é marcada pela relação eu-outro e 

o quanto levar o outro em consideração, isto é, dialogar com ele é uma experiência que 

influencia decisivamente aquilo que os sujeitos sociais, em suas inter-relações, falam 

e/ou escrevem. 

Além da finalidade de fazer o leitor aderir a sua opinião, os autores dos artigos 

analisados tinham outro objetivo. O “quê” e o “como” por meio dos quais eles 

procuraram defender suas teses também foram decisivos para a atribuição de notas aos 

seus textos, dada a situação de comunicação em que foram escritos, ou seja, em aulas da 

disciplina de PLE-II, na qual é preciso atribuir notas a algumas atividades.  

Apesar dessa questão referente às notas, o fato de os professores terem 

conduzido os graduandos a analisarem a importância do horário eleitoral gratuito e dos 

debates para a prática do voto consciente pode gerar efeitos além da obtenção de nota 

satisfatória para promoção na disciplina. Isso significa que a atividade de escrita 

realizada pelos alunos é capaz de orientá-los a assumir uma postura crítica frente a 

assuntos ligados a política de seu país, estado e até mesmo instituição universitária de 

estudo, o que é necessário para que eles possam, de fato, exercer sua cidadania. 

A partir das análises dos artigos, é possível compreender que o ensino da 

argumentação em PLE-II pode conduzir os alunos do BCT a vivenciarem práticas de 

escrita que os façam ressignificar suas visões a respeito do uso da modalidade escrita da 

língua. Nesse caso, escrever um artigo de opinião não tem um fim em si mesmo. Em 

vez de se voltar para a aprendizagem apenas dos aspectos estruturais do gênero 

discursivo, o aluno é levado a refletir sobre sua posição de escrevente no meio social em 

que vive e sobre as possíveis implicações para si e para aquele(s) a quem ele escreve. 

O estudo de características formais, como a construção composicional do 

gênero, por exemplo, figura nas aulas de PLE-II como necessário, mas não como único. 

Assim, aprende-se a argumentar levando-se em conta também a situação de interação, 

ou seja, o outro com quem se interage, os motivos que norteiam a interação,              

o(s) modo(s) pelo(s) qual(is) a relação com esse outro pode ser estabelecida. 
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5.1.2 A escrita da carta argumentativa 

 

 

 

Além do artigo de opinião, a escrita de uma carta argumentativa foi outra ação 

de preparação para as ações centrais do projeto de letramento. A carta foi escrita por 

parte dos alunos de PLE-II, para os candidatos à sucessão de reitorado da UFRN, que 

compunham a Chapa 2 Avanços e Desafios, única inscrita no pleito até então. Por esse 

motivo, a carta foi direcionada especificamente a ela. No último dia do prazo para 

inscrição de chapas, uma segunda equipe, Chapa 1 Alma Mater UFRN, também se 

inscreveu no pleito. Devido ao curso das atividades em PLE II, não foi possível escrever 

uma carta a essa segunda chapa. A escolha dos respectivos candidatos por parte dos 

membros da comunidade universitária (servidores técnico-administrativos, professores e 

alunos) dá-se por meio do voto secreto, realizado via sistema SIGEleição. 

Em meio ao clima político instaurado nas dependências da universidade em 

função da campanha dirigida pelas duas Chapas, o voto do corpo discente é necessário 

pelo fato de provir de uma quantidade significativa de membros da UFRN. 

Nesse caso, os professores do BCT responsáveis pelo ensino da argumentação 

viram a disciplina de PLE-II como instância propiciadora para a prática social da escrita 

argumentativa, a partir de uma atividade em que os alunos pudessem exercer sua 

cidadania na instituição universitária. A atividade propõe aos alunos a escrita de uma 

carta argumentativa para convencer os candidatos da Chapa 2 a participarem de um 

debate com a turma de PLE-II acerca de assuntos da Universidade considerados 

importantes em um momento de sucessão de reitorado. Façamos uma leitura, a seguir, 

da proposta para escrita do gênero carta argumentativa aos candidatos da Chapa 2. 
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Quadro 8 – Atividade para escrita da carta argumentativa 

 

       Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Na atividade, foram explicitados os seguintes critérios norteadores de avaliação 

da carta. 
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Quadro 9 – Critérios para avaliação da carta argumentativa 

 

  Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

A partir da leitura da Atividade Virtual (AV), é possível perceber o modo como 

ela foi basicamente configurada. Semelhante à prática de escrita que solicitou a escrita 

do artigo de opinião, a AV contém título, contextualização, parâmetros e observação. O 

título indica a ordem da atividade em relação às outras aplicadas em PLE-II, o gênero 

discursivo em que o aluno deve escrever seu texto e a data de início do prazo (sete dias) 

que o discente tem para escrever sua carta. 

A contextualização é formada por um parágrafo introdutório, no qual se faz 

referência à sucessão de Reitorado na UFRN, o que estava em vias de se realizar à 

época. Esse parágrafo situa o leitor no tempo (período de eleições para Reitor e Vice-

Reitor) e no espaço (UFRN), e direciona-o para o foco da atividade, isto é, a escrita de 

uma carta argumentativa. Além desses pontos, a contextualização apresenta um breve 

perfil acadêmico de cada candidato da Chapa 2. No perfil, há foto, nome completo do 

candidato e explicitação de sua trajetória de formação acadêmica, com indicação dos 

títulos acadêmicos obtidos e dos anos em que cada titulação foi alcançada, bem como 

dos nomes das instituições de ensino superior nas quais o candidato estudou. 
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Os parâmetros da AV, localizados logo após os perfis, esclarecem ao aluno o 

que precisa constar da escrita da carta argumentativa. Nesse sentido, o aluno precisa 

deixar explícito em seu texto: i) “estar atento ao processo eleitoral” que estava 

ocorrendo na UFRN naquele período; ii) “convidar os candidatos para um debate com 

os alunos da ECT”. Essas orientações dizem respeito a duas informações que não 

podem faltar na carta, pois tratam, respectivamente, da situação que motivou a carta e 

do objetivo a que ela serve. Ligados a esse objetivo estão duas ações esperadas dos 

candidatos por parte dos alunos, a saber, “expor propostas de gestão” e “ouvir os pleitos 

dos graduandos do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT)”. Percebemos, nesse 

caso, que a atividade apresenta pistas a partir das quais o discente pode construir seu 

próprio texto e, com isso, dar um acabamento particular a sua carta. 

A observação que finaliza o enunciado da atividade chama a atenção do aluno 

para a necessidade de reescrever sua carta, caso ele considere que o texto ainda precise 

passar por mudanças antes de ser enviado para avaliação. 

O fato de essa atividade consistir na escrita de um texto em um gênero 

argumentativo exige que o escrevente faça uso de motivos plausíveis na defesa de seu 

ponto de vista. Na AV, de modo mais específico, ao aluno é solicitado levantar “pelo 

menos duas questões importantes que merecem ser analisadas no debate”. Essas 

questões figuram na carta como razões em função das quais os candidatos precisam 

concordar com a argumentação desenvolvida pelo aluno, ou seja, com a necessidade de 

aceitar o convite para participarem do debate.  

Isso significa que o trabalho com a escrita tomou determinados rumos a partir de 

um problema vivencial dos alunos, ou seja, a necessidade do voto consciente nas 

eleições para Reitor. O debate, nesse caso, foi pensado a fim de possibilitar uma 

aproximação entre alunos e candidatos e o conhecimento por parte daqueles da 

campanha de cada uma das chapas. Escrever uma carta argumentativa para os 

candidatos aos cargos de reitor e vice-reitor da Universidade, a fim de convencê-los da 

necessidade de participarem de um debate, pode ser significativo para os alunos pela 

imersão que vivenciam ao se inserirem em uma prática social por meio da escrita. 

Desse modo, conhecer os aspectos estruturais do gênero é de fundamental 

importância, mas apenas apresentá-los e discuti-los pode limitar o aprendizado à 

dimensão textual ou à estrutura composicional, como diria Bakhtin ([1952-1953] 2011). 

A atividade em análise, porém, conduz a discussão em sala de aula para além do texto, 
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já que procura levar o aluno a responder a um problema vivencial que diz respeito ao 

exercício de sua cidadania na universidade. Logo, a prática social da escrita por meio de 

um determinado gênero discursivo, e não apenas por meio de “textos”, é o que norteia, 

no caso em questão, o ensino da escrita argumentativa. 

Da mesma maneira como foi feito na análise da atividade em que os alunos 

foram solicitados a escrever artigo de opinião, também é preciso discorrer a respeito das 

vozes discursivas específicas na AV, com as quais o aluno pode estabelecer diferentes 

tipos de diálogo na elaboração de sua carta argumentativa. O modo como determinadas 

vozes são enquadradas na materialidade do texto depende do jogo argumentativo que o 

discente planeja para que seu ponto de vista seja aderido por seu interlocutor. 

Na AV, é possível perceber a presença de três vozes que dialogam umas com as 

outras: i) a do enunciador da questão; ii) a do Índice Geral de Cursos (IGC) do 

Ministério da Educação (MEC); iii) a do aluno solicitado a escrever. A voz do 

enunciado da questão é, na verdade, a dos professores elaboradores da atividade, o que 

sinaliza a construção de uma autoria coletiva. Esta, porém, é velada pelo uso 

predominante e, por isso, estratégico da 3ª pessoa do singular. Essa estratégia faz com 

que a AV seja a solicitante da carta e não a equipe de professores. Desse modo, à 

atividade é conferido um tom impessoal, que, por sua vez, serve para colocar a atividade 

numa posição imparcial quanto às questões que o aluno considerar importantes e dignas 

de serem apontadas na carta. 

O recurso à voz do IGC funciona como um meio de dar credibilidade ao que é 

afirmado no segundo parágrafo da parte correspondente aos parâmetros da questão.               

O uso de um marcador de modalização em discurso segundo (“[...] segundo o Índice 

[...]”) evidenciar o diálogo com a voz de uma instância, o MEC, cuja autoridade é 

reconhecida socialmente. O diálogo com essa voz que atribui confiabilidade à 

informação de que a universidade onde o aluno estuda “desponta como a melhor do 

Norte/Nordeste” pode ser configurado pelo escrevente da carta de acordo com a análise 

que ele faz da UFRN. 

O argumento de autoridade construído mediante o diálogo com a voz do MEC 

fica sujeito a ter sua plausibilidade atestada ou contestada pelo discente, dependendo da 

avaliação que este fizer da UFRN. Mesmo havendo um ponto de vista específico (de 

uma instância) referente à Universidade, é possível que os alunos defendam pontos de 

vista divergentes. 
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A voz do aluno solicitado a escrever a carta também se faz presente no 

enunciado da questão. Tal presença está materializada numa espécie de convite para 

explicitar uma análise sobre a UFRN e sobre a “vida acadêmica” do discente em tal 

instituição. Esses dois principais focos de análise em relação aos quais o escrevente 

precisa tecer as considerações que julgar pertinentes possibilita o tratamento, na carta, 

de assuntos os mais variados. 

Isso demonstra que não há um esquema de vozes pré-estabelecidas com as quais 

o aluno dialoga ou deve dialogar. É necessário, na verdade, que ele se posicione 

criticamente diante da situação em que a Universidade se encontra, questionando, por 

exemplo, o modo como se conduz o ensino em sala de aula e fora dela, a infraestrutura 

física da instituição, o desenvolvimento de pesquisas e as implicações disso para a 

comunidade universitária e para a sociedade de um modo geral. É para tratar de 

assuntos como esses que os alunos são chamados e orientados a escrever uma carta 

argumentativa. 

As vozes perceptíveis na AV constituem enunciados já ditos, com os quais os 

alunos precisam dialogar em suas cartas. Os já ditos aqui apontados não são os únicos, 

mas são o conjunto específico de enunciados que mais provavelmente podem figurar no 

texto escrito pelo discente. 

As cartas argumentativas que serão analisadas a seguir são reações-respostas dos 

alunos à AV, que funcionou como uma espécie de instrumento mediador entre a 

atividade de escrita realizada pelos alunos e o período de eleições que eles estavam 

vivenciando no segundo semestre de 2014. O gênero discursivo solicitado na AV pôde 

ser escrito fora do espaço-tempo das aulas presenciais de PLE-II. Sabendo-se que foi 

estabelecido um prazo de sete dias para a carta ser escrita, vemos que o discente dispôs 

de uma maior quantidade de tempo para organizar as ideias que considerasse importante 

para serem levantadas em seu texto. 

A configuração a ser dada ao texto deveria obedecer aos contornos básicos de 

uma carta argumentativa, gênero discursivo que pode circular ou na esfera jornalística, 

ou na esfera pública. Essa diferença de espaço de circulação está relacionada ao tipo de 

destinatário. Se a carta tiver como destinatário a equipe de um jornal ou de uma revista, 

é na esfera jornalística que ela estará situada. Se o destinatário for uma autoridade, sua 

circulação se dará na esfera pública. Na primeira situação, o foco está basicamente na 

defesa de um determinado ponto de vista. Na segunda situação, a carta pode girar em 
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torno de um dado problema, ou de possíveis formas de resolução desse problema 

(KÖCHE; BOFF; MARINELLO, 2014). 

A AV orientou a elaboração de uma carta cuja leitura seria feita por duas 

autoridades, ou seja, pelos candidatos à sucessão de reitorado da UFRN. As 

informações explícitas no enunciado da AV justificam o fato de os candidatos serem 

vistos como autoridades. Além de terem uma longa trajetória de formação acadêmica, a 

candidata a reitora vinha tendo experiência no reitorado da Universidade, e o candidato 

a vice-reitor exercia, naquele momento, a função de diretor do Centro de Tecnologia da 

instituição. Ambos tinham experiência de gestão na academia. Desse modo, há um 

caráter assimétrico na relação estabelecida entre quem escreve e quem lê a carta. 

Apesar de ocupar uma posição abaixo da de seus interlocutores na hierarquia 

própria da instituição universitária em que estuda, o aluno de PLE-II é conhecedor do 

dia a dia da Universidade. É sobre esse conhecimento que ele precisa fazer uma análise, 

de modo que construa a imagem de um aluno que tem visão crítica sobre a UFRN, visão 

a que estão ligadas algumas questões dignas (do ponto de vista do discente) de serem 

discutidas em um debate. 

A disposição para debater que o aluno dá a entender aos seus interlocutores por 

meio da carta é consequência de o enunciado da AV solicitar que o graduando do BCT 

escreva sobre “[...] a análise que faz da UFRN e de sua vida acadêmica [...]”. Tal 

orientação parte de um pressuposto: o autor da carta teria uma análise da UFRN a ser 

apresentada aos candidatos da Chapa 2. 

Diferente da situação em que ocorreu a escrita do artigo de opinião, na qual os 

alunos escreveram diretamente para o professor e para os monitores, a AV inseriu esses 

dois interlocutores numa posição intermediária na relação entre os discentes e os 

candidatos. Isso significa que, embora estivessem cientes da leitura avaliativa a ser feita 

pelo professor e pelos monitores, o que resultaria na atribuição de uma nota ao texto 

construído, os alunos precisaram adequar o tratamento que fizeram da língua na 

argumentação desenvolvida para convencer os candidatos a aceitarem participar do 

debate na ECT. 
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Façamos uma leitura analítica, a seguir, de três cartas argumentativas escritas 

por alunos de PLE-II como resposta ao que foi solicitado pela AV. 

 

Quadro 10 – Carta argumentativa 1 

 

 Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

O autor da Carta argumentativa 1 (Carta 1) configura seu texto de acordo com a 

estrutura composicional própria desse gênero. Ou seja, explicita o local e a data de 

escrita da carta; faz uso de vocativo (“candidatos”, l. 3) antecedido de um pronome de 

tratamento (“Senhores”, l. 3) adequado à situação comunicativa em questão; introduz, 

desenvolve e conclui o texto; despede-se de seus interlocutores adequadamente 

(“Respeitosamente”, l. 28); e assina a carta. Somada a essas características que são 

específicas do gênero discursivo tratado, há também a marca de interlocução 

(“Senhores”, l. 10; “candidatos”, l. 23) usada pelo autor para estabelecer uma conversa 

com os leitores da carta. 

Notamos que o autor faz uso da 1ª pessoa do plural, o que fica evidente em 

função da presença de pronomes, tais como “nós” (l. 5), “nossa” (l. 5), “nos” (l. 23);               

e da desinência número-pessoal de alguns verbos, como, por exemplo, “convidamos” (l. 

6), “possamos” (l. 8), “propomos” (l. 8), “teríamos” (l. 21), “ficaríamos” (l. 23), 
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“sabemos” (l. 25). Por meio do recurso à 1ª pessoa do plural, o autor assume a voz de 

uma coletividade, mesmo a assinatura sendo de uma pessoa específica. A escolha de ter 

escrito a carta a partir da posição ocupada pelos “alunos da ECT” (l. 5) pode ter 

funcionado como fortalecedor do teor de convencimento que precisava ser conferido ao 

seu texto. Afinal, o autor apresenta questões que dizem respeito não apenas a ele, mas a 

um grupo. Desse modo, o fato de as questões tratadas terem capacidade de surtir efeito 

na vida acadêmica de um grupo de universitários favorece a seguinte construção: a 

imagem do autor como um sujeito consciente de problemas e necessidades do coletivo 

de que ele faz parte. 

Após iniciar a carta situando os leitores no período de eleições que estava 

ocorrendo na UFRN, e convidá-los para o debate na ECT, esclarecendo os propósitos 

desse evento (exposição de propostas por parte dos candidatos, discussão de questões 

levantadas pelos alunos, garantia do voto consciente, conforme pode ser lido no 

primeiro parágrafo), o autor constrói sua argumentação em torno das duas seguintes 

questões: “a segurança na ECT” (l. 10) e “a situação dos transportes coletivos” (l. 15) 

que conduzem pessoas para dentro e para fora do campus universitário. A questão da 

segurança foi usada pelo autor na elaboração de uma relação de causa e efeito, na qual a 

causa é “A escassa iluminação á noite e a baixa ronda de seguranças no local” (l. 10-11) 

e o efeito, “o furto de objetos dentro de veículos nos estacionamentos e o assalto aos 

estudantes, que são principalmente as mulheres” (l. 11-12). 

A questão dos transportes coletivos também foi discutida pelo autor numa 

relação de causa e efeito, em que a causa é a desativação de uma linha de ônibus que 

transporta pessoas para o campus universitário, e o efeito é o risco na segurança dos 

alunos ao precisarem se locomover a pé do local onde há a parada desses ônibus até o 

campus. Nessa relação de causa e efeito, o autor usou a voz do “Sindicato das Empresas 

de Transporte Urbano de Passageiros do Município de Natal (Seturn)” (l. 18-19) em 

favor da argumentação desenvolvida. 

O autor finaliza a carta reforçando o convite aos candidatos para aceitarem 

participar do debate na ECT. Para sustentar a necessidade dessa participação, lança mão 

da estratégia argumentativa de causa e efeito, apresentando, aos leitores da carta, 

questões relacionadas ao cotidiano da UFRN que se configuram como argumentos no 

corpo do texto. Ao analisar, de seu ângulo de visão, o dia a dia na Universidade, o autor 
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trata de dois assuntos que considerou importantes para serem debatidos pelos 

candidatos. 

Isso posto, vejamos como se deu o desenvolvimento da argumentação na Carta 

argumentativa 2 (Carta 2). 

 

Quadro 11 – Carta argumentativa 2 

 

       Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

O autor da Carta 2 também escreveu seu texto conforme a estrutura 

composicional própria desse gênero, ou seja, explicitação de local e data, uso de 

pronome de tratamento adequado e vocativo, corpo do texto (com introdução, 

desenvolvimento e conclusão), despedida adequada e assinatura. 

No primeiro parágrafo, fazendo uso da 1ª pessoa do singular (“gostaria de 

levantar”, l. 6), o autor situa seus leitores no contexto responsável por gerar a escrita da 

carta. Como até aquele momento a Chapa 2 era a única inscrita no pleito, o autor 

apresentou questões que, para ele, mereceriam “especial atenção” (l. 6-7) por parte dos 

candidatos já na condição de eleitos no ano seguinte (2015). 

No segundo parágrafo, o escrevente apresenta a primeira questão, que diz 

respeito a avanços ocorridos na UFRN durante a gestão anterior ao pleito, a qual tinha 
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como reitora a candidata da Chapa 2. Para sustentar a afirmação de que “houve muitos 

avanços na UFRN” (l. 9), o autor explicita exemplos, tais como “[...] a criação do 

Instituto Metrópole Digital (IMD) [...]” (l. 9-10), “[...] a redução do número de 

desligamentos [...]” (l. 10), o “[...] aumento do número de matrículas [...]” (l. 10). Esses 

exemplos são creditados a uma fonte específica, a saber, a Pró-reitoria de Planejamento 

e Coordenação Geral (Proplan), que se constitui como uma das vozes com as quais o 

autor dialoga em favor da afirmação que consiste no tópico do segundo parágrafo. O 

diálogo com a voz da Proplan é explicitado pelo uso do marcador de modalização em 

discurso segundo “de acordo com” (l. 10-11). 

Ainda no mesmo parágrafo, ao tratar de sua expectativa sobre a continuação do 

crescimento da Universidade quanto a estrutura e ensino, o escrevente também dialoga 

com a voz do Ministério da Educação (MEC), a qual se faz presente já no enunciado da 

questão que reuniu os critérios para elaboração da carta. A voz do MEC, na Carta 2, é 

sinalizada também pela expressão “de acordo com” (l. 12-13). Percebe-se, então, que o 

autor, no segundo parágrafo, recorre a duas instâncias (Proplan e MEC) de caráter 

confiável e que figuram como fontes cujas informações são mobilizadas pelo escrevente 

como argumento de autoridade. 

No terceiro parágrafo, o autor apresenta sua segunda questão, que diz respeito 

“[...] [a]os efeitos negativos para o aprendizado que podem ser ocasionados pela 

aprovação recente do novo Regulamento do Cursos Regulares de Graduação da UFRN 

[...]” (l. 16-17). Dois apontamentos são necessários no que tange ao trecho em que se 

encontra essa questão. Primeiro, a escrita modalizada do trecho em função do uso do 

verbo “podem” favorece a criação da imagem de um autor cuidadoso em seu dizer, de 

um autor que, não sendo assertivo, escolhe construir sua argumentação em torno de 

possibilidades, capaz de reconhecer o caráter relativo de uma dada questão. Segundo, o 

diálogo que o autor estabelece com a voz do “novo Regulamento dos Cursos Regulares 

de Graduação da UFRN” serve como ponto de partida para o recurso a duas estratégias 

argumentativas ao longo do parágrafo. 

 

 

 

 



106 

 

Fazendo menção especificamente à “mudança dos critérios de aprovação” (l. 18) 

do mencionado Regulamento, o autor estabelece uma relação de causa e efeito entre 

médias mais elevadas e mais dedicação dos alunos nos estudos, o que geraria um 

segundo efeito, qual seja, “melhor aprendizado” (l. 20). Essa estratégia de causa e efeito 

está relacionada à diminuição da média de aprovação, que tinha passado de 7 para 5 

pontos no novo regulamento. 

A segunda estratégia de que o autor faz uso é a de confrontação, que consiste em 

apontar diferenças entre elementos sob análise no desenvolvimento da defesa de um 

ponto de vista. Ainda tendo como referência a diminuição da média, o autor confronta o 

efeito que a nova média pode ter nos “índices de aprovação” (l. 22; nesse caso, o efeito 

seria “positivo”, l. 22) e no “aprendizado das disciplinas” (l. 22; nesse caso, o efeito 

seria “negativo”, l. 22). Vale ressaltar o uso do verbo modalizador “pode” (l. 22), que 

evidencia um tom ponderado na confrontação elaborada pelo autor, embora este tenha 

deixado lacunas no trecho correspondente à estratégia, ou seja, não explicitou a que 

efeitos positivo e negativo ele estava fazendo menção de modo específico. 

Tais lacunas podem ser vistas como problemáticas se pensarmos na clareza que 

a carta argumentativa precisa ter para que seus leitores a compreendam 

satisfatoriamente. No entanto, se levarmos em consideração que a carta também está 

funcionando como um meio pelo qual o autor convida os leitores para um debate, as 

lacunas apontadas podem ser vistas como motivo para retomar a questão da diminuição 

da média no momento de realização do debate. 

Em seguida, no quarto parágrafo, o autor trata de uma definição para o que ele 

denominou “debate político” (l. 23) e também trata da utilidade desse evento “para a 

tomada de uma decisão” (l. 24) por parte, nesse caso, do grupo de eleitores, no qual 

estão inclusos os alunos de PLE-II. A escolha lexical no parágrafo em análise contribui 

para a construção, por parte dos leitores, da imagem de um autor que dá créditos à 

função do debate em períodos de eleição. Isso ficou perceptível na definição e na 

serventia que o autor atrelou a esse evento, a saber, “um grande fortalecedor da política” 

(l. 23) e “um grande auxílio para a tomada de uma decisão, para a escolha de um 

posicionamento dos eleitores” (l. 23-24), respectivamente. 
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No quinto e último parágrafo, o autor convida, de fato, os candidatos para um 

debate, explicitando data e horário, mas não esclarecendo o local do evento. Logo após, 

despede-se de modo adequado (“Respeitosamente”, l. 30) e assina a carta, indicando 

também o curso em que estava matriculado na Universidade. 

Passemos a uma análise da Carta argumentativa 3 (Carta 3). 

 

Quadro 12 – Carta argumentativa 3 

 

 Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

A autora da Carta 3 escreveu seu texto de acordo com a estrutura composicional 

desse gênero discursivo. Explicitou, a princípio, o local e a data de escrita da carta; fez 

uso de vocativo antecedido de pronome de tratamento adequado (“Senhores 

candidatos”, l. 3) à situação comunicativa; organizou os parágrafos da carta em 

introdução, desenvolvimento e conclusão; despediu-se, porém de modo inadequado, 

visto que usou o termo “Atenciosamente” (l. 29), em vez de “Respeitosamente”; e 

assinou a carta. 
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No primeiro parágrafo, a autora situa seus leitores quanto ao objetivo da carta, 

isto é, convidá-los para o debate, e ao momento de eleições para sucessão de reitorado. 

A autora desenvolveu sua argumentação em torno de três questões que ela propõe para 

serem tratadas no debate. Primeiro, refere-se ao “preço cobrado pela refeição no 

restaurante universitário da UFRN” (l. 10), recorrendo à voz do “jornal online Gazeta 

do Povo” (l. 11), para sustentar a avaliação do preço da refeição como “um dos sete 

mais caros do Brasil” (l. 10-11). O recurso à voz do jornal dá suporte a um ponto de 

vista que não é apenas da autora, mas, segundo ela, “quase unanime, entre os alunos” (l. 

9) e divulgado por um veículo de informação. O fato de essa opinião ser compartilhada 

por um grupo de pessoas pode fortalecer a importância que a ela é dada pela autora, 

contribuindo para a constituição de uma argumentação consistente na carta. 

Diante do valor da refeição, a autora, no segundo parágrafo, faz uso da primeira 

pessoa do plural (“Acreditamos”, l. 11), assumindo a voz da coletividade a que se 

referiu, e constrói uma relação de causa e efeito entre “uma maior participação do 

Governo Federal (através de subsídios)” (l. 12) e uma redução do preço cobrado no 

restaurante universitário. Essa relação, porém, não fica clara para quem lê o trecho, pois 

a autora não explicou como poderia ser essa participação do Governo Federal, nem que 

tipo(s) de subsídio estava levando em consideração. 

No terceiro parágrafo, a autora constrói outra relação de causa de efeito, nesse 

caso, entre “a construção de outro restaurante universitário” (l. 13-14) e a redução das 

filas de espera para as refeições, bem como “a melhoria dos serviços prestados no 

referente local” (l. 16). O motivo que gera a necessidade de se construir outro 

restaurante é “a grande demanda de usuários que procura pelo único restaurante 

existente” (l. 14-15) no campus central. 

No quarto parágrafo, outra questão que para a autora merece ser levantada no 

debate diz respeito à “qualidade do serviço de transporte prestado pela Universidade”  

(l. 17). No que tange a esse assunto, a autora faz uso da estratégia argumentativa de 

confrontação, ao explicitar o “número de ônibus circulando” (l. 19) na Universidade, 

considerado “baixo” e a “demanda de alunos” (l. 19), considerada “alta”, que precisam 

entrar e sair diariamente do campus. 
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O serviço de transporte da Universidade ainda é tópico de discussão no quinto 

parágrafo, no qual a autora aponta uma justificativa confusa para “a possibilidade de 

construção de uma ciclovia no campus” (l. 21-22), a saber, “a dificuldade de vagas no 

estacionamento” (l. 23) para quem vai de veículo próprio para a Universidade. 

No último parágrafo, são indicados o local, o horário e a data de realização do 

debate. A autora torna a fazer uso da 1ª pessoa do plural (“Contamos”, l. 25), 

evidenciando que escreveu sua carta como quem assume a posição de porta-voz de uma 

coletividade interessada em exercer sua cidadania no domínio acadêmico. 

 

 

 

5.1.3 Outras ações de preparação que antecederam o dia do debate 

 

 

 

Algumas atividades, além da escrita do artigo de opinião e da carta 

argumentativa, realizadas antes do dia do debate foram importantes para que esse 

evento de letramento ocorresse de modo satisfatório. Os professores fizeram um 

convite, em aula, aos alunos que quisessem fazer parte da comissão organizadora do 

debate. Essa comissão seria formada pelos professores, monitores e alunos de PLE-II 

(que aceitassem o convite), todos responsáveis por assumirem alguma tarefa no 

momento de realização do debate, ou seja, mediar o debate, ler perguntas retiradas das 

cartas argumentativas, ler os perfis dos candidatos (debatedores). 

Outra atividade foi uma reunião para o treinamento dos membros da comissão 

organizadora, em que houve uma discussão sobre as tarefas que precisavam ser 

assumidas pelos organizadores. As tarefas foram explicadas pelos professores aos 

alunos de acordo com os parâmetros de interação que regeriam as ações próprias do 

debate. Tais parâmetros serão detalhados posteriormente. 

Os professores e os monitores também fizeram um apanhado das questões 

levantadas pelos alunos nas cartas argumentativas. Tal ação foi necessária para que a 

equipe tivesse conhecimento dos principais assuntos tratados nas cartas argumentativas, 

entre as quais figuraram: o acesso dos alunos ao Restaurante Universitário (RU) da 

UFRN; processo de licitação de obras da Universidade; mudanças no Regulamento de 

Cursos de Graduação da instituição. Os professores digitaram as questões em um 

documento em extensão “.doc”, para, em seguida, selecionarem aquelas que, de um 
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modo geral, pudessem representar no debate os principais assuntos abordados pelos 

alunos nas cartas. 

A equipe de professores precisou, ainda, enviar um e-mail para os representantes 

da Chapa 2, Professora Ângela Cruz (atual reitora naquele período e candidata a reitora 

novamente) e Professor José Daniel Melo (candidato a vice-reitor), a fim de agendar 

com eles o dia de realização do debate. 

 

 

 

5.2 AÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

 

 

As ações de execução são aquelas que entendemos serem centrais, pelo fato de 

comporem o momento de reunião de todos (ou quase todos) os participantes envolvidos 

no projeto. Tais ações acontecem, portanto, durante esse momento de reunião. 

As ações de execução podem ser mais bem percebidas por meio da análise de 

algumas imagens que registraram o momento em que aconteceu o debate regrado com 

os candidatos à sucessão de reitorado da UFRN. Para fazer essa análise, tomamos por 

base o tratamento dado por Hamilton (2000) a algumas fotografias, com vistas a uma 

compreensão mais ampliada dos elementos constituintes dos eventos e das práticas de 

letramento. 

O critério de agrupamento das fotografias foi a ordem cronológica das etapas do 

debate. Cada fotografia representa momentos que foram acontecendo conforme os 

parâmetros de interação estabelecidos pela equipe de PLE II. As imagens foram 

registradas pelo pesquisador durante a realização do debate, a fim de que cada ação 

ficasse arquivada. As fotografias podem servir como representação da visão do público, 

pois o pesquisador acompanhou o debate do lugar onde o público se encontrava. É 

possível perceber isso pelo enquadramento das imagens. 
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5.2.1 Apresentação dos parâmetros de interação e do perfil dos candidatos 

 

 

 

 O registro de cenas observadas no local onde o debate ocorreu permite 

atentarmos para ações que merecem ser discutidas, pois dizem respeito às tarefas 

realizadas por agentes envolvidos na execução do projeto de letramento. 

No canto inferior esquerdo da imagem a seguir, é possível perceber três 

membros da equipe de Tecnologia da Informação (TI) lidando com alguma 

aparelhagem para o registro do debate. É provável que eles estejam mexendo no tripé de 

uma câmera fotográfica. Ao mesmo tempo, duas professoras da equipe de PLE II 

dialogam próximas aos três membros de TI. 

 

Figura 2 – Preparação do espaço para o debate 

 

              Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

No espaço destinado à realização do debate, vários organizadores do debate 

agem simultaneamente. Conforme pode ser visto na Figura 3, a seguir, enquanto uma 

das professoras faz esclarecimentos para um dos monitores colaboradores, o grupo de 

TI procura ajustar uma câmera fotográfica em seu tripé. Os cinco participantes, diante 

dos quais uma das professoras está de pé, têm tarefas diferentes a serem desempenhadas 

durante a execução do debate. Da esquerda para a direita, os três colaboradores estão 

responsáveis para fazer a leitura de perguntas elaboradas por graduandos do BCT.                

A colaboradora seguinte, além de ter a função anterior, também está encarregada de ler 

o perfil da candidata a vice-reitor. A última colaboradora, de cabelos vermelhos, está 

responsável pela cronometragem do tempo para os turnos de fala. 
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             Figura 3 – Professora de PLE-II fazendo esclarecimentos para colaborador 

 

                                         Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Na Figura 4, temos a professora de PLE II que ficou responsável por fazer a 

mediação no debate. Ela inicia o debate propriamente dito explicando os parâmetros de 

interação, ou seja, as regras que vão reger as ações dos participantes daquele evento. 

Enquanto isso, os candidatos aguardam sua vez de falar. A mediadora constrói sua fala 

tendo como apoio um conjunto de slides nos quais estão explícitos os parâmetros e que 

estão projetados em uma das paredes do auditório para que o público possa visualizá-

los. 

 

                   Figura 4 – Apresentação dos parâmetros de interação do debate 

 

                                       Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 
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Na Figura 5, temos uma monitora de PLE-I que auxiliou na organização do 

debate e ficou responsável pela leitura do perfil de um dos candidatos. Primeiro, ela diz 

seu nome e, em seguida, informam de qual candidato vai ler o perfil. Este foi impresso 

em uma folha de papel. 

 

                                    Figura 5 – Leitura do perfil dos candidatos 

 

                                           Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

O perfil lido pela monitora é especificamente acadêmico, pois apresenta o 

candidato em termos de suas trajetórias acadêmicas. A razão de ser desse perfil parece 

partir do pressuposto de que o público não conhece a trajetória daqueles que estão 

candidatos à sucessão de reitorado. Diante disso, é preciso fazer com que tais 

candidatos, no que tange à formação acadêmica e à experiência profissional, tornem-se 

conhecidos pelo público. Pensando no fato de que o debate funciona também como 

meio para que a chapa se promova no pleito, a leitura do perfil adquire caráter de prova 

de que os candidatos compõem uma chapa merecedora do voto dos alunos. Desse modo, 

o perfil pode servir para dar créditos aos candidatos. 

Façamos uma leitura mais atenta dos dois perfis que foram lidos, um da 

candidata a reitor e outro do candidato a vice-reitor. 
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Ambos os perfis contemplam a trajetória da formação acadêmica construída 

pelos candidatos até aquele momento de eleição. Por esse motivo, são explicitados os 

cursos de graduação, de mestrado e de doutorado (e de pós-doutorado, no caso do 

candidato a vice-reitor) que eles fizeram, bem como os respectivos anos e as instituições 

de ensino superior onde alcançaram as titulações. 

Uma parte do perfil faz menção à experiência profissional dos candidatos. No 

caso da candidata a reitora, sua experiência abrange ações tanto na posição de docente 

(“É Professora Associada [...]”, “[...] tem desenvolvido atividades acadêmicas [...]”) 

quanto na de gestora da Universidade (“Tem experiência em gestão universitária [...]”, 

“[...] foi vice-reitora [...]”, “[...] é a atual Reitora da UFRN [...]”). No que diz respeito ao 

professor que pleiteava o cargo de vice-reitor, sua experiência estava relacionada à 

docência (“[...] professor visitante no Department of Aeronautics and Astronautics da 

Stanford University [...]”, “[...] é professor do Departamento de Engenharia de Materiais 

[...]”) e à direção de centro acadêmico (“[...] diretor do Centro de Tecnologia da UFRN 

[...]”). 

Os perfis constroem a imagem de que os candidatos têm uma bagagem cultural 

condizente com os cargos a que almejam. Isso tem ressonância na forma como a relação 

candidato/eleitor é estabelecida. A formação acadêmica e a experiência profissional 

daquele pode funcionar com um critério de avaliação para o aluno-eleitor decidir votar 

na chapa correspondente ou não. Além disso, esses dois tipos de informação se 

constituem como peça de manutenção da relação social entre os candidatos e não só os 

alunos, mas também todos os outros participantes do evento debate. 
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5.2.1.1 Bloco 1 do debate 

 

 

 

Após a exposição geral dos parâmetros de interação do debate e a leitura dos 

perfis dos candidatos, deu-se início ao bloco 1, no qual foram feitas as perguntas de 

graduando do BCT. Para esse primeiro bloco, foram destinados quinze minutos, nos 

quais foram feitas cinco perguntas com duração máxima de um minuto e dois minutos 

para a respectiva resposta. 

Na Figura 6, tem-se a imagem de um aluno que se voluntariou para organizar o 

debate junto às professoras de PLE II e aos monitores. A tarefa que o aluno ficou 

responsável por fazer foi a leitura de uma pergunta elaborada por um dos alunos de PLE 

II na escrita da carta argumentativa. O aluno colaborador foi porta-voz, no exercício de 

sua tarefa, dos discentes que compunham a turma de PLE II. 

 

                               Figura 6 – Primeiro bloco de perguntas do debate 

 

                                      Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Para cada pergunta feita pelos alunos no primeiro bloco, os candidatos 

precisaram elaborar respostas que estivessem ancoradas no recorte temático de cada 

questão. Na Figura 7, enquanto o candidato a vice-reitor toma a palavra para construir 

sua resposta, a candidata a reitora faz anotações conforme as perguntas são lidas pelos 

colaboradores. 
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                               Figura 7 – Resposta do candidato a uma pergunta 

 

                                      Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Algumas perguntas lidas pelos monitores eram mais predominantemente de 

cunho informativo, no sentido de que solicitavam aos candidatos a exposição de um 

assunto específico relacionado ao cotidiano vivido pelo aluno na Universidade. 

Vejamos dois exemplos de perguntas desse tipo. 

(1) “Que balanço a senhora, professora Ângela Cruz, faz do seu mandato em 

curso, e, nesse sentido, que experiências pretende manter e em que pretende inovar?” 

(2) “O que os senhores podem fazer em relação à demora das licitações que 

atrasam e, às vezes, até paralisam a construção ou a manutenção de espaços de estudos, 

de conveniências, de salas de aulas e de compras e equipamentos, bem como 

impossibilitam a realização de obras de acessibilidade?” 

As perguntas 1 e 2, lidas pelos monitores colaboradores no Bloco 1 do debate, 

orientam os candidatos a fazerem uma avaliação a respeito do mandato em curso 

naquele momento, a tratarem de ações inovadoras e de ações para a resolução de um 

problema específico, isto é, a “demora das licitações”. A pergunta 1 toma por base o 

pressuposto de que a candidata a reitora, além de fazer um “balanço” de seu 

desempenho enquanto gestora de uma instituição de ensino superior, também já tinha 

ideias de inovação para partilhar naquele momento do debate. Já a pergunta 2 se 

sustenta em uma relação de causa (“demora das licitações”) e efeitos (paralisação de 

construções, por exemplo) que indica o ângulo a partir do qual o autor da questão 

examina a causa apresentada. 
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Ambas as perguntas são potencialmente geradoras de pontos de vista 

divergentes, sobretudo a pergunta 2, que traz indícios mais evidentes da opinião de 

quem a formulou. Assim sendo, as respostas elaboradas pelos candidatos podem ser 

apenas de fato informativas, explicitando um ponto que, para o aluno, não estava 

esclarecido o suficiente, ou podem girar em torno da opinião dos candidatos acerca do 

recorte temático contemplado na pergunta. O debate, então, é desenvolvido nesse jogo 

de defesa de opiniões. 

Isso posto, uma leitura mais cuidadosa das respostas elaboradas pelos candidatos 

faz-se necessária para que seja possível compreender como se desenvolveu a relação 

candidatos-alunos na realização do debate. Comecemos pela leitura da resposta à 

pergunta de número 1. 

 

Candidata: “Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à professora G..., E... 

e todos os professores e estudantes que colaboraram com a organização desse talkshow. 

Acho que não tá debate hoje, porque vai ter oportunidade pra outro momento vocês 

discutirem. É importante que registrar que nós temos uma avaliação da comissão própria 

de avaliação que foi feita no primeiro semestre de 2014, mostrando que a nossa gestão, 

nós tivemos uma aprovação nos três segmentos: professores, técnicos e estudantes. Essa 

aprovação se dá em média em 80% de aprovação. Isso significa que da avaliação nós 

extraímos em que nós estamos/e aí eu já começando um pouco na resposta para o Lucas, é 

do que nós avançamos e pra o que é que nós queremos inovar na próxima gestão. eh:: 

avançamos muito na inclusão. O Bacharelado em Ciências e Tecnologia é um exemplo da 

inclusão que fazemos na Universidade, além da política de cotas, do argumento de 

inserção regional do interior. Fizemos adesão ao ENEM e ao SISU. Nós avançamos muito 

e caracterizamos com mais qualidade a presença da UFRN nos campi de interior. eh:: 

internacionalizamos a Universidade de uma maneira mais forte. Hoje tem política 

aprovada pelos conselhos superiores para a mobilidade docente e discente e tem 

orçamento. Então, estamos mais fortes na internacionalização. Na inovação tecnológica, 

nas reformas dos projetos pedagógicos nós crescemos muito na avaliação. A graduação, 

inclusive o bacharelado que já teve uma primeira avaliação com nota 4 e as engenharias 

subsequentes com 4 e 5. Avançamos na pós-graduação, crescemos ainda no número de 

cursos, de matrículas, mas a média da qualidade, dos conceitos da pós-graduação cresceu 

enormemente nos últimos, na última avaliação mais do que a média nacional. Nós 

crescemos na inovação tecnológica quando assumimos/tínhamos 24 pedidos de registro 

de patente. Hoje nós temos 95 pedidos de registro de patentes. Nós queremos avançar 

com a interiorização, nós queremos ainda fazer uma expansão em áreas estratégicas na 

Universidade, na graduação e na pós-graduação, mas principalmente buscar um grande 

esforço na busca de qualidade, na excelência, e isso vai se dá pela reforma dos projetos 

pedagógicos, pela infraestrutura, que a gente quer melhorar cada vez mais e, 

evidentemente, avançar nas características da Universidade como uma universidade de 

referência no Brasil e fora do Brasil.” 

 

Depois de fazer um agradecimento aos professores envolvidos na organização 

do debate, a candidata se propõe a responder à primeira pergunta recorrendo à voz de 

uma “comissão” responsável por avaliar a gestão que vinha sendo feita na Universidade 

naquele momento. Quem estava à frente da gestão naquele momento era a própria 
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candidata. Pelo fato de ela ser solicitada a apresentar um balanço de seu próprio 

mandato, bem como explicitar as “experiências” que “pretende manter” e “inovar”, a 

candidata recorre a outra voz, a outra fonte de informação (que também trata dos pontos 

levantados na pergunta) para respaldar suas considerações. Com esse recurso, toma a 

voz de um grupo cuja avaliação é tratada como o “balanço” propriamente dito, o qual se 

resume à aprovação da gestão daquele ano nos três segmentos da Universidade, ou seja, 

“professores, técnicos e estudantes”. 

Tal afirmação funciona como base para a candidata apresentar as conquistas do 

reitorado que estava em curso e os objetivos que sua chapa pretendia alcançar caso 

vencesse o pleito. Fazendo uso de verbos como “avançamos” e “crescemos”, a 

candidata refere-se às seguintes realizações: inclusão na Universidade, política de cotas, 

argumento de inserção regional, “adesão ao ENEM e ao SISU”, internacionalização da 

Universidade, mobilidade docente e discente, orçamento da Universidade, inovação 

tecnológica, reforma de projetos pedagógicos, aumento do número de cursos e de 

matrículas. 

Passemos agora a uma leitura da resposta à pergunta de número 2. 

 

Candidato: “Bom dia vocês. Eu agradeço aqui à professora G... pela iniciativa acho que 

inovadora aqui na Universidade, e agradeço a vocês pela presença também. Eu até pedi à 

professora Ângela pra responder essa pergunta porque ela afeta muito diretamente a 

experiência de gestão que eu tô tendo agora na direção do Centro de Tecnologia. Como 

vocês sabem, vários de vocês farão curso de engenharia de segundo ciclo. A gente tem 

uma obra que tá com um atraso muito grande, que é essa obra do prédio das novas 

engenharias, que acabou ficando conhecido como Minhocão. E acho que seria muito fácil 

pra a gente chegar aqui e fazer algum comentário, alguma promessa eh:: que não fosse 

verdadeira. O que existe hoje na Universidade é que as universidades elas estão sujeitas à 

mesma legislação que exige licitação de qualquer setor público do País. Então, a 

exigência de licitação, quando uma obra atrasa, existe todo um procedimento de multar 

essa empresa. Depois, a empresa não conclui, venceu o prazo, e a instituição tem que 

licitar mais uma vez, isso foi o que aconteceu com o Minhocão, que tá com um atraso de 

2 anos essa obra. Como é que se resolve isso? O caminho pra se resolver isso é através de 

uma mudança na legislação que dê mais autonomia de gestão às universidades. Sem essa 

autonomia de gestão nas universidades, nós estamos sujeitos a essa legislação e não tem 

como a Universidade buscar caminhos de ter mais agilidade nessas obras. Então, eu tô 

colocando isso, porque a professora Ângela, hoje, ela preside a Comissão de Autonomia 

das Universidades ligadas à ANDIFES, então, a associação de dirigentes de instituições 

de ensino superior do país, tem uma comissão pra isso que é presidida pela professora 

Ângela. É com essa mudança de legislação que a gente vai poder ter um processo muito 

mais ágil e eficiente de licitação de obras. Então, é essa experiência que a professora 

Ângela vai trazer pra a próxima gestão. A gente acredita que, com a renovação de 

congresso e com essa proposta que tá sendo submetida, é possível, sim, mostrar aos 

parlamentares que as instituições, universidade não pode funcionar como órgão que 

simplesmente trata de burocracia. As universidades precisam de muito mais agilidade. 

Obrigado.” 
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Após agradecer à mediadora pela organização do debate, o candidato se propõe a 

responder a pergunta de número 2, fundamentando-se em sua experiência como diretor 

do Centro de Tecnologia da Universidade. A pergunta dizia respeito ao que os 

candidatos poderiam fazer “em relação à demora das licitações”, a qual tinha como 

consequência a paralização de obras e de manutenção de determinados espaços da 

Universidade. O candidato, diante do questionamento, foca em um caso específico, qual 

seja, “um atraso muito grande” na construção “do prédio das novas engenharias”. 

Relacionado a esse atraso, menciona o fato de as universidades estarem “sujeitas à 

mesma legislação que exige licitação de qualquer setor público do País”. 

Desse modo, a legislação que exige tanto licitação quanto “todo um 

procedimento de multar” a empresa que atrasa a obra é apontada como um fator que 

contribui para a “demora das licitações” tratada na pergunta 2. Por meio dessa 

explicação, o candidato evidencia que um dispositivo legal, isto é, uma legislação mais 

dificulta do que viabiliza a resolução de um determinado problema do setor público. 

Logo, são exigências específicas de uma legislação que acabaram impossibilitando que 

os alunos pudessem usufruir de um espaço destinado à sua formação profissional. 

Além de esclarecer esse caso das licitações, o candidato também apresenta uma 

maneira de resolver o problema, o que fica evidente no momento em que ele faz a 

pergunta “Como é que se resolve isso?”, cuja resposta está embasada numa relação de 

causa e efeito, em que a causa é “uma mudança na legislação que dê mais autonomia de 

gestão às universidades”, e o efeito seria “caminhos de ter mais agilidade” nas obras 

como a do prédio das engenharias. Somado ao esclarecimento a respeito de como 

resolver o problema das licitações, outro ponto tratado na fala do candidato foi a função 

de presidente que a professora Ângela exercia, naquele período, na “Comissão de 

Autonomia das Universidades ligadas” à Associação de Dirigentes de Instituições de 

Ensino Superior (ANDIFES). 

A intenção do candidato, ao explicitar essa informação, pode ter sido apresentar 

uma evidência de que a mudança na legislação era viável não só devido à Chapa 2 saber 

como resolver, mas também, e talvez principalmente, pelo fato de saber quem poderia 

resolver, ou seja, a candidata em sua presidência na Comissão citada. As duas 

informações (o que fazer e quem fazer) servem para indicar que a Chapa representa um 

grupo que dispõe de determinados recursos capazes de possibilitar mudanças decisivas 

para a formação acadêmica dos alunos. 



120 

 

Outras perguntas lidas ainda no Bloco 1 são mais diretamente polêmicas, pois já 

trazem em sua materialização um assunto capaz de ser analisado pelo menos a partir de 

duas perspectivas. Isso pode ser percebido, por exemplo, por meio de uma leitura atenta 

da terceira pergunta feita aos candidatos. 

(3) “Uma polêmica recente na comunidade acadêmica é o acesso de alguns 

alunos ao restaurante universitário sem pagar, pulando a catraca. Os defensores dessa 

prática alegam que na UFRN há muita burocracia para conseguir o auxílio alimentação 

e que esse benefício não consegue amparar todos os que dele precisam, tornando, assim, 

a pulada de catraca legítima. Já quem é contra a corrupção, mesmo nas pequenas ações, 

promete filmar os que pulam e exigir punição para isso. Qual a posição dos senhores 

nessa questão específica e que medidas prometem tomar caso sejam eleitos?” 

Para o autor da pergunta 3, “o acesso de alguns alunos ao restaurante 

universitário sem pagar, pulando a catraca” consiste em uma “polêmica”. Isso quer dizer 

que ele reconhece a existência de mais de uma opinião acerca do assunto. Mais do que 

reconhecer, evidencia esse dissenso ao apresentar dois pontos de vista que se opõem um 

ao outro. O primeiro é o dos “defensores” da “prática” de pular a catraca do restaurante 

universitário. O segundo é o de “quem é contra” ao que o autor nomeou “corrupção”. 

Sabendo-se que o recorte temático da pergunta é o acesso ao restaurante 

universitário mediante o ato de pular a catraca, é fazendo referência a esse recorte que o 

autor usa o termo “corrupção”. Com essa denominação, o autor apresenta uma avaliação 

(a qual pode não ser necessariamente sua, mas de um grupo que reprova a “pulada de 

catraca”) da ação realizada por alguns alunos da Universidade. Se o tipo de acesso 

mencionado é uma forma de corrupção, então, a ação desses alunos é corrupta. 

Desse modo, o autor dá indício de qual ponto de vista ele defende frente à 

“polêmica” levantada. Apesar de introduzir o segundo ponto de vista de maneira difusa, 

dispersa, por meio do termo “quem”, o autor faz uso de uma palavra (“corrupção”) cuja 

carga semântica tem peso consideravelmente negativo na pergunta. 

Partindo do pressuposto de que “corrupção” abrange uma variedade de ações 

malvistas socialmente e passíveis de punição, cujo tipo ou grau depende da gravidade 

do ato corrupto, ou melhor, depende das implicações sociais do ato corrupto, não é 

comum encontrar pessoas que assumam uma postura a favor de corrupção. Por esse 

motivo, atos e esquemas de corrupção são quase sempre descobertos, revelados, 



121 

 

denunciados, confessados, pois são carregados de um sentido atribuído negativamente 

pela sociedade. 

Vejamos a resposta que a candidata elaborou para a pergunta analisada. 

 

Candidata: “I..., eu agradeço muito essa pergunta pra esclarecer à comunidade 

universitária do que tá sendo feito. [...] eh:: o restaurante universitário, nós estamos com 

uma comissão de sindicância que foi aberta pra apurar esses fatos. eh:: as medidas serão 

tomadas e também uma outra forma física de organizar a entrada dos alunos. Um catraca 

é algo que qualquer até eu pulo, não é? (risos da candidata e do público) Então, mesmo 

que não tenha feito alongamento, eu pulo, mas se eu quiser, na verdade, né, se eu não 

tivesse o compromisso com o nosso programa de assistência estudantil. Restaurante 

universitário tem atendimento diário dos estudantes que procuram para obter qualquer 

tipo de assistência, de bolsa permanência ou de bolsa acadêmica. A Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis tem todo um trabalho de receber as demandas dos alunos e até nos 

campi onde a gente não tem a forma do aluno se alimentar no restaurante, né, que ainda tá 

faltando em Caicó, é um projeto nosso, tá faltando em Currais Novos, é um projeto da 

próxima gestão. Nós temos a bolsa alimentação, pra que ele não use indevidamente o 

restaurante universitário. A Bolsa Alimentação é custeada pelo PNAES, o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil, e quando nós decidimos, discutimos o orçamento, já 

fica planejado o quanto vamos usar no restaurante, na residência etc. Então, é manter na 

Pró-reitoria a assistência ao aluno pra que ele procure o apoio à alimentação e residência e 

outras bolsas. E a medida física lá no restaurante será adotada para botar uma forma de 

entrar mais organizada pra todos os que chegarem. Então, é importante a gente ter 

respeito às regras da assistência e desse orçamento que nós decidimos e construímos de 

forma participativa com os estudantes. O DCE participa todo ano da nossa discussão 

sobre o orçamento da Universidade. Obrigada.” 

 

Na resposta à pergunta sobre a posição dos candidatos frente à “pulada de 

catraca” no Restaurante Universitário, apesar de não ter deixado clara a sua posição,                  

a candidata se refere a uma “comissão de sindicância” aberta para “apurar” os fatos 

apontados na pergunta, ou seja, o não pagamento das refeições por parte de alguns 

alunos e a entrada não permitida no RU. Quanto às medidas também solicitadas na 

pergunta, a candidata as mencionou de forma geral, não explicitando ações de maneira 

mais específica. Isso fica evidente, por exemplo, quando ela afirma que “as medidas 

serão tomadas e também uma outra forma física de organizar a entrada dos alunos”. 

Nesse trecho da fala, não fica claro a que medidas e a que outra forma física ela está se 

referindo. 

Em outro trecho de sua resposta, a candidata volta a tratar de uma medida para o 

caso do RU ainda de forma geral, ao afirmar que “a medida física lá no restaurante será 

adotada pra botar uma forma de entrar mais organizada pra todos os que chegarem”. 

Embora o artigo definido “a” anteceda “medida física”, esta permanece não sendo 

especificada. Até então, sabe-se apenas que, a partir da apuração feita pela “comissão de 

sindicância”, tomar-se-á medida que procure organizar o fluxo de pessoas que têm 
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acesso ao RU. O que parecia estar ao alcance da candidata para ser dito era a finalidade 

dessa medida, ou seja, “pra botar uma forma de entrar mais organizada pra todos os que 

chegarem”. 

A resposta à pergunta de número 3 foi finalizada pelo recurso, por parte da 

candidata, a uma expressão modal da ordem do dever: “é importante”. Com o uso dessa 

expressão, o ato de “ter respeito” às regras da assistência estudantil e do “orçamento” 

elaborado pela gestão da universidade “de forma participativa com os estudantes” é 

enquadrado na fala da candidata como uma espécie de dever a ser cumprido. A 

importância desse dever está sustentada no entendimento de que as “regras de 

assistência” foram feitas para serem obedecidas pelos sujeitos em atendimento aos quais 

foram elaboradas. 

Façamos, agora, uma análise da questão de número 4. 

(4) “Outra questão a ser discutida nesse debate é relativa a possíveis efeitos 

negativos para o aprendizado que podem ser ocasionados pela aprovação recente do 

novo Regulamento de Cursos Regulares de Graduação da UFRN, mais especificamente 

no que diz respeito a critérios de aprovação. Com o novo regulamento, a média se 

tornou menor: caiu para cinco, o que pode ter efeito positivo nos índices de aprovação, 

mas negativo no aprendizado das disciplinas. Como os senhores avaliam essa 

alteração?” 

Diferente da pergunta de número 3, em que o autor constrói uma polêmica por 

meio da exposição de dois pontos de vista marcadamente opostos um ao outro, sendo 

até mesmo contundente na avaliação que faz do recorte temático nela tratado, o autor da 

pergunta de número 4 constrói uma polêmica de maneira mais modalizada. O autor trata 

de “possíveis efeitos negativos para o aprendizado”, cuja causa seria a mudança da 

média de aprovação de sete para cinco conforme o “novo regulamento de cursos 

regulares de graduação da UFRN”. Os “efeitos” dessa mudança, mesmo sendo 

qualificados como “negativos”, são avaliados como “possíveis” e não como se de fato 

estivessem acontecendo. 

Trata-se, nesse caso, de fazer uma avaliação de possibilidades, o que indica que 

o autor assume um posicionamento ponderado no que tange à questão levantada. Essa 

postura fica evidente também no uso do verbo “poder” como modalizador no seguinte 

trecho: “[...] o que pode ter efeito positivo nos índices de aprovação, mas negativo no 

aprendizado das disciplinas”. O confronto entre os dois efeitos não indica uma certeza, 
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mas, sim, possibilidades, que apontam para pelo menos duas perspectivas de análise da 

mudança de média de aprovação. 

Assim, o autor traz para o debate uma questão polêmica em que o lado 

“positivo” (melhoria nos “índices de aprovação”) parece não ser tão compensatório em 

relação ao lado “negativo” (problemas no “aprendizado das disciplinas”). A partir de 

todo esse raciocínio, o autor solicita a avaliação que os candidatos faziam da polêmica 

levantada. Vejamos a resposta que os candidatos elaboraram. 

 

Candidata: “A..., você traz a pergunta de Lucas que é muito pertinente. [...] ah:: Os 

critérios do novo regulamento, quando a gente cria uma norma, principalmente um 

regulamento da graduação, da pós-graduação, nós passamos um tempo trabalhando o 

modelo e fazemos avaliações pra ter dados históricos, pra ver se nós estamos com uma 

boa norma ou se ela precisa ser reestruturada. Então, nós fazemos isso com todas as 

normas, por exemplo, norma de concurso. Essa é uma que tem que ter revisão, se a gente 

enxergar que tem alguma coisa gerando prejuízo acadêmico. Esse é o nosso 

compromisso, revisar naquilo que não estiver adequado pra a nossa instituição. Critério 

de nota 5, a gente já tem um dado dos semestres, aliás, comparando semestres que foram 

aplicadas o outro critério da média 7 e o critério da média 5. Os dados têm mostrado, a 

Pró-reitoria de Graduação mostra esses dados objetivamente, que não houve numa área 

muita aprovação e noutra área, pouca aprovação, ou seja, parece, até agora, o dado tá 

dizendo até agora que não houve uma modificação na questão ensino-aprendizagem ou no 

número de pessoas que são aprovadas. Se se pensava que na área de tecnológica muito 

mais alunos iam ser aprovados, porque a média tinha baixado, isso não tá acontecendo. Se 

noutras áreas onde você tem uma aprovação com alunos com média 8, média 9, média 10, 

e com a média 5 o aluno poderia ter relaxado e ter passado com nota 5, isso também não 

tá acontecendo. Entretanto, o nosso compromisso é seguir avaliando o regulamento não 

só nesse aspecto, mas em outros aspectos pra que a gente aperfeiçoe o regulamento da 

graduação, que é o que a gente trabalha mais na Universidade é com alunos, com regras 

para a graduação. Então, é importante que a gente analise esses critérios e a cada semestre 

a gente vá somando esses dados, pra que a gente tenha certeza de que a gente não tá 

empurrando para baixo, talvez essa seja a preocupação de Lucas, empurrando para baixo 

a qualidade acadêmica. Ao contrário, nós queremos fortalecer a qualidade acadêmica.” 

 

Diante da pergunta que tratou dos “possíveis” efeitos dos critérios de aprovação 

do novo regulamento, a candidata fez uma explicação de como se dá o processo de 

criação de uma norma, de um conjunto de regras. Nesse processo, a equipe responsável 

pela elaboração da norma fica “um tempo trabalhando o modelo” e faz “avaliações”, as 

quais têm duas finalidades: “ter dados históricos” sobre as regras que mudaram; 

verificar se as modificações estão resultando em “uma boa norma ou se ela precisa ser 

reestruturada”. Com essa informação, a mudança pela qual tinham passados os critérios 

de aprovação é abordada como consequência de um trabalho em equipe e submetido a 

testes. 

Sendo assim, o fato de o trabalho ser em equipe e passar por testes pode apontar 

para a compreensão de que os tais critérios não foram repensados de modo 
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inconsequente, mas, sim, estabelecidos com base em estudos sobre seus possíveis 

efeitos. Isso indica que a avaliação feita pelo autor da pergunta já poderia ter sido 

esboçada a partir dos estudos realizados mediante as avaliações citadas. 

Tratando especificamente do “Critério de nota 5”, uma das mudanças firmadas 

pelo novo regulamento, a candidata recorre também aos dados da avaliação mencionada 

e à voz da Pró-reitoria de graduação, desfazendo o raciocínio elaborado pelo autor da 

pergunta, o que fica evidente no seguinte trecho: “Os dados têm mostrado, a Pró-reitoria 

de Graduação mostra esses dados objetivamente, que não houve numa área muita 

aprovação e noutra área, pouca aprovação, ou seja, parece, até agora, o dado tá dizendo 

até agora que não houve uma modificação na questão ensino-aprendizagem ou no 

número de pessoas que são aprovadas”. 

Nesse trecho, tomando como base os dados da avaliação, a candidata refuta a 

tese embutida na análise feita na pergunta, ou seja, a tese de que a diminuição da média 

para 5 teria a capacidade de gerar efeito negativo para o quesito ensino-aprendizagem 

(ou, nas palavras do autor da pergunta, “no aprendizado das disciplinas”), e efeito 

positivo no número de pessoas aprovadas. 

Outro ponto percebido no trecho em destaque é o tom de possibilidade com que 

a refutação feita pela candidata é revestida devido ao uso, por exemplo, do verbo 

“parecer” e da expressão adverbial “até agora”. O verbo parecer sinaliza que a 

perspectiva da candidata está sendo construída a partir de uma avaliação realizada até 

aquele momento, não sendo esta a única avaliação possível, mas uma entre tantas outras 

que, comparadas a que está em consideração, poderiam ser positivas ou negativas. 

O recurso ao gerúndio em “o dado tá dizendo” também confere o caráter de 

possível e não de absoluto aos dados sobre os quais a resposta à pergunta 5 está 

fundamentada. Se os dados estavam “dizendo” uma determinada informação naquele 

período, eles poderiam, em outra avaliação, dizer o contrário do que estavam servindo 

para afirmar. Porém, em sua resposta, a candidata defendeu o ponto de vista de que “não 

tá acontecendo” aprovação de muitos alunos da área de tecnologia, nem fácil aprovação 

de alunos de outras áreas. 

Assim, a análise do autor da pergunta não se confirma. Nesse embate de 

opiniões, a candidata explicita um “compromisso” da Chapa 2: “[...] seguir avaliando o 

regulamento não só nesse aspecto [do critério de nota 5], mas em outros aspectos, pra 

que a gente aperfeiçoe o regulamento da graduação [...]”. Tal compromisso contribui 



125 

 

para a construção de uma postura atenta da Chapa em relação ao que é estabelecido na 

Universidade por meio do regulamento. 

Isso quer dizer que, mesmo as avaliações do regulamento sendo positivas até 

aquele momento, a Chapa 2 pareceu tentar demonstrar que seu foco não estava nesses 

resultados apenas, mas, sim, numa constante verificação das mudanças geradas pelas 

atualizações feitas no regulamento. A candidata finaliza sua resposta confrontando sua 

perspectiva com a do autor da pergunta, no que diz respeito ao resultado que se espera 

obter a partir das mudanças nos critérios de aprovação. 

Alguns monitores de PLE-II, além de exercerem essa função na disciplina, 

também se dispuseram a realizar outras tarefas durante a realização do debate. Isso pode 

ser confirmado pela Figura 8, que registra o momento em que uma monitora é porta-voz 

dos alunos de PLE II ao ler uma pergunta feita por um deles na escrita da carta 

argumentativa. 

 

                        Figura 8 – Pergunta feita por uma monitora aos candidatos 

 

                                      Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Nessas imagens do primeiro bloco do debate, temos alunos e monitores de PLE-

II lendo perguntas que já tinham sido elaboradas pelos outros alunos de PLE-II na 

escrita de uma carta argumentativa para os candidatos da Chapa 2. Na carta, os alunos 

convidaram os candidatos para um debate na ECT, no horário da aula de PLE-II, e 

apresentaram duas questões que mereciam ser discutidas no debate. Os alunos e os 

monitores responsáveis pela leitura das perguntas que resultaram dessa carta informam 

o nome dos respectivos alunos que as elaboraram. Tendo sido feita a pergunta, um dos 

candidatos construiu uma resposta. 



126 

 

5.2.1.2 Bloco 2 do debate 

 

 

 

As perguntas do público constituíram o segundo bloco do debate, para o qual 

foram destinados quinze minutos. O público teve direito de fazer dez perguntas no 

máximo, cada uma tendo de ser feita em trinta segundos e suas respectivas respostas em 

dois minutos. Caso alguém do público não ficasse satisfeito com a resposta, poderia 

fazer uso do direito à réplica em um minuto. Os candidatos, nesse caso, teriam também 

um minuto para formularem a tréplica. Esse bloco serviu para que alguns alunos 

pudessem fazer perguntas que não foram dirigidas aos candidatos no primeiro bloco. 

A Figura 9 registra o momento em que uma aluna, no momento em que a 

palavra foi passada para o público, fez um questionamento acerca das medidas que 

estavam sendo realizadas pela atual gestão voltadas para a melhoria da segurança no 

campus e, somado isso, que outras ações a chapa estava planejando efetivar com vistas a 

manter essa segurança. Isso ilustra a possibilidade que o debate dá aos alunos para que 

eles se posicionem diante dos candidatos a respeito de questões problemáticas que têm 

influência não apenas na vida de toda a comunidade acadêmica. Diante do que foi 

indagado, a candidata a reitora discorreu a respeito de duas medidas tomadas, a saber, a 

reestruturação da equipe de segurança do campus e o reforço do aparato tecnológico de 

que essa equipe faz uso. 

 

                                              Figura 9 – Pergunta do público 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                               Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

A seguir, façamos uma leitura mais atenta de outra pergunta elaborada por um 

aluno que fazia parte do público no momento do debate. 
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(5) “Bom dia a todos. Bom dia aos professores candidatos. Meu nome é R....., 

sou aluno daqui do curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia, segundo semestre. 

Eu primeiro gostaria de parabenizar a senhora pela gestão, que eu acompanho desde o 

ensino médio e das lutas lá de Santa Cruz para a revitalização da Universidade da minha 

cidade. Mas, aqui, desde que eu entrei na ECT, a gente vê que existe uma tentativa 

muito boa e a intenção é muito boa de se fazer uma gestão democrática, né, aqui na 

Universidade? Só que o grande problema é que, na maioria das vezes, a gente não tem 

conselhos que realmente representem todos os seguimentos da Universidade. E hoje a 

gente tem, na verdade, né, conselhos que ficam à mercê muitas vezes somente da 

opinião de um dos grupos, né, da nossa Universidade que deveria ser tripartida entre os 

estudantes, os técnicos, os professores. Só que muitas vezes a gente vê que os conselhos 

não representam esses segmentos da Universidade, muitas vezes tomando medidas 

antidemocráticas como nós tivemos aqui na nossa Escola de Ciências e Tecnologia. 

Inclusive, eu até já entrei com uma representação lá na Ouvidoria por causa disso. Mas 

por causa do entendimento que o Conselho é soberano, nada foi feito. Enfim, qual é a 

opinião de vocês sobre isso, sobre a representatividade dos conselhos e se é uma coisa 

que deve ser assim, na opinião dos senhores, ou que deve ser alterado. Obrigado.” 

O autor da pergunta de número 5 a inicia parabenizando a candidata a reitora 

pela gestão por ela desenvolvida naquele momento. Em seguida, a pergunta muda de 

perspectiva: de um comentário em que o desempenho da atual reitora demostrava 

merecer reconhecimento, congratulação, para um cenário do qual um ponto específico 

precisava ser debatido, a saber, a “representatividade” de “segmentos da Universidade” 

por parte de “conselhos” da UFRN. 

Assumindo a voz de uma coletividade (alunos do BCT), o que é sinalizado pelo 

uso da expressão “a gente” (mais comum em situações informais de interação, e que, 

por esse motivo, é inadequado para o debate que estava sendo realizado, um evento de 

letramento de caráter formal), o autor se refere ao ato de “fazer uma gestão 

democrática” na Universidade como uma “tentativa muito boa” e uma “intenção” 

também “muito boa”. 

Se fazer esse tipo de gestão é visto como “tentativa” e “intenção”, é possível, 

desse modo, compreender que tal maneira de gerir uma instituição não está se 

efetivando como o esperado, de acordo com a perspectiva do autor da pergunta. Este 

aponta como causa da situação abordada a inexistência de “conselhos que realmente 
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representam todos os segmentos da Universidade”, o que o autor considera como “o 

grande problema” para a implantação da gestão democrática. 

Em vez de haver conselhos que representem os estudantes, os técnicos, os 

professores, o que “a gente tem, na verdade”, para o autor, é “conselhos que ficam à 

mercê muitas vezes somente da opinião de um dos grupos”. Apesar de afirmar a 

existência de uma espécie de centralização da voz de um dos conselhos, o autor não 

explicita a qual conselho se refere especificamente, talvez por considerar inconveniente 

fazer tal exposição, preservando, então, a identidade do grupo apontado. O modo velado 

de mencionar esse grupo não impediu o autor de imputar-lhe a tomada de “medidas 

antidemocráticas”, as quais figuram como contraditórias em uma universidade que se 

diz democrática. 

Essas “medidas” são outra informação que o autor não esclarece, não explicita 

de que medidas ele está tratando e, mesmo que elas tenham o influenciado a recorrer à 

“Ouvidoria” da Universidade, possivelmente para fazer uma reclamação, a lacuna 

indicada não favorece a compreensão de uma evidência apresentada para sustentar a 

opinião de que alguns conselhos da UFRN não representam todos os segmentos da 

Universidade. Isso torna possível que algumas medidas desses conselhos sejam 

avaliadas (conforme a própria visão do autor, por exemplo) como “antidemocráticas”. 

Embora tenha recorrido à Ouvidoria, o autor afirma que “nada foi feito” devido 

ao “entendimento [de] que o Conselho é soberano”. A fonte (pessoa ou grupo de 

pessoas) desse “entendimento” não é sinalizado na pergunta, mas é possível ter sua 

origem nos conselhos apontados pelo autor ou na Ouvidoria. Deixando em aberto esse 

outro trecho da pergunta, o autor instaura uma polêmica “sobre a representatividade dos 

conselhos” e solicita que os candidatos da Chapa 2 assumam um posicionamento frente 

à questão. Vejamos a resposta dada à questão elaborada pelo aluno. 

 

Candidata: “Obrigada, R... Sua pergunta é excelente, tá? A gente tem que ter o exercício 

sempre presente da crítica para fazer as propostas de melhoria. Em relação::: você é de 

Santa Cruz, então? Você sabe o quanto foi transformado aquele município depois de 

UFRN e IFRN. Foi a presença do ensino público federal no interior do Estado que é uma 

diretriz da nossa gestão e dos nossos desafios do futuro. eh::: a gestão democrática, ela:: 

isso tá no nosso PDI, no nosso plano de gestão, ela é participativa, democrática e numa 

forma específica é definida nos nossos estatutos e regimentos. Então, nosso estatuto e 

regimento eles são da década de 90, tiverem algumas reformulações, alguma emendas. A 

Universidade está maior e muito mais complexa e:: é um compromisso nosso iniciarmos 

uma discussão sobre a reformulação do estatuto e de regimento. Isso é necessário, por 

mais que estivéssemos satisfeitos com a organização dos conselhos, mas há outros 

aspectos eh:: que precisam ser revisados, por exemplo, aqui eu cito [...] uma escola [ECT] 

que tem um curso que tem 1.120 alunos entrando por ano não pode ter um coordenador 
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só. O curso que tem 40 alunos/ano também tem um coordenador só. Então, essa é uma 

discrepância na Universidade que nós precisamos corrigir, e por que que eu não faço? Por 

que que eu não coloco, eu peço o nome, que vocês escolham um outro coordenador, pra a 

gente fechar aqui? Por problemas no estatuto e regimento. Então, vamos revisar sim. A 

participação se dá de/ eu diria que a democracia acontece, a participação acontece, mas 

ainda precisa de ter, precisamos ter uma reestruturação dessa participação pela 

modificação das estruturas que a Universidade teve. A própria Escola [ECT] está em 

discussão sobre o seu, a sua estruturação. As unidades acadêmicas, como a Escola, estão 

todas trabalhando com a Pró-reitoria de Planejamento pra uma reestruturação inclusive da 

forma de organização dos seus conselhos. Esse é o nosso compromisso, não é? Para a 

próxima gestão, a gente ter as unidades acadêmicas com uma visão e uma participação 

mais plena. Obrigada.” 

 

Em resposta à pergunta de número 5, a candidata tratou da gestão democrática, 

conforme é definida nos “estatutos e regimentos” da Universidade. Esses documentos, 

segundo a candidata, foram escritos na década de 1990. Mesmo tendo passado por 

“algumas reformulações, algumas emendas”, eles apresentam “problemas” limitadores 

das possibilidades de ação que podem vir a ser necessárias, tanto por parte da reitora 

quanto dos alunos. 

Isso posto, a candidata constrói um exemplo, ao comparar e confrontar dados 

referentes ao BCT e a outro curso qualquer da Universidade. Naquele ano, apesar de o 

BCT somar uma média de “1.120 alunos entrando por ano”, o curso tinha “um 

coordenador só”. Outros cursos da UFRN também têm “um coordenador só”, mas a 

entrada de alunos por ano totaliza apenas 40 discentes. 

Por meio dessas considerações, a candidata demonstra não ser a favor dessa 

diferença de número ou, de acordo com a resposta dada, dessa “discrepância”. Ao 

assumir posição contrária a uma realidade encontrada na UFRN, a candidata se refere 

aos “estatutos e regimentos” como favorecedores dessa situação. Ela responsabiliza tais 

documentos pela manutenção, por exemplo, de uma possível dinâmica antidemocrática 

na gestão da Universidade. Isso significa que, se há medidas antidemocráticas, há 

devido a direcionamentos legitimados por dispositivos legais que regulam as ações das 

pessoas dentro da própria instituição. 

A candidata, entretanto, não deixa de defender que “a democracia acontece,                       

a participação acontece”. Mediante essa afirmação, ela refuta o ponto de vista do autor 

da pergunta 5, ou seja, de que a gestão democrática, na UFRN, consiste em uma 

“tentativa” (palavra usada pelo autor) de se fazer esse tipo de gestão. O impedimento, 

portanto, para “uma participação mais plena” encontra-se na estrutura imposta pelos 

documentos legais da Universidade. Na visão da candidata, a estratégia para desfazer 

esse entrave é “revisar” os estatutos e regimentos. 
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Após esse jogo de perguntas e respostas, de defesa e refutação de pontos de 

vista, a mediadora do debate, uma das professoras de PLE-II, fez uma reflexão antes do 

último bloco, tratando da ação de votar conscientemente, como se verifica na Figura 10. 

A fala da mediadora serviu para lembrar aos alunos a necessidade de participação, por 

parte deles, em eventos como um debate regrado no período de eleições, a fim de que o 

eleitor possa conhecer as propostas e as possíveis ações já realizadas pelos candidatos 

que estão no pleito. 

 

                        Figura 10 – Reflexão da mediadora sobre o voto consciente 

 

                                        Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

 

 

5.2.1.3 Considerações finais dos candidatos 

 

 

 

Dois minutos foi o tempo destinado aos candidatos para que fizessem suas 

considerações finais. 

Na Figura 10, temos a candidata a reitora fazendo suas considerações finais. 

Entre outras considerações, ela agradeceu aos organizadores do debate pela iniciativa e 

orientou a todos que lessem a carta-programa escrita pela chapa, texto no qual os 

candidatos explicitaram a agenda que pretendiam seguir caso fossem eleitos. 
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                                Figura 11 – Considerações finais dos candidatos 

 

                                      Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

 

 

5.3 AÇÕES DE CONSECUÇÃO DOS PROPÓSITOS 

 

 

 

As ações de consecução dos propósitos são aquelas que dizem respeito à 

efetivação de um ato que consistiu no alvo para o qual as ações de preparação e de 

execução apontaram. Em outras palavras, esse alvo é o responsável por todas as 

decisões que lhe antecedem na realização do projeto, é o problema que gerou o projeto 

como um todo. As ações de consecução dos propósitos são, assim, posteriores às ações 

de execução e consistem no que se espera que aconteça a partir da preparação e da 

execução. No caso do projeto de letramento em PLE-II, o objetivo a ser alcançado foi 

votar conscientemente, tanto por parte dos alunos quanto dos demais participantes do 

projeto. 

 

 

 

5.4 PEÇAS DE ESCRITA OBSERVÁVEIS NO PROJETO DE LETRAMENTO 

 

 

 

As peças de escrita observáveis nos três tipos de ação são marcadas pela função 

que exercem nas relações estabelecidas entre os participantes. A seguir, apresentamos 

uma lista de cada peça conforme o gênero discursivo em que se configuram e a ação que 

viabilizam. 
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Quadro 13 – Peças de escrita observáveis no projeto de letramento 

Nas ações de preparação Carta argumentativa 

Perguntas dos alunos a serem feitas aos candidatos no momento do debate 

E-mail da equipe de PLE-II aos candidatos 

Slides com orientações (parâmetros de interação) para os participantes do debate 

Nas ações de execução Slides (suporte) com orientações (parâmetros de interação) para os participantes do debate 

Perfil dos candidatos 

Perguntas dos alunos impressas em papel aos candidatos 

Nas ações de consecução 

dos propósitos 

Manual SIGEleição (instruções para realizar a votação) 

Home Page do SIGEleição, site em que a votação é efetivada 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Todas essas peças de escrita podem ser agrupadas em dois principais conjuntos: 

prática de escrita orientada didaticamente e prática de escrita extradidática.  

A prática de escrita orientada didaticamente é elaborada, como o próprio nome 

indica, para fins didáticos. Seu acabamento é pensando em função do que é considerado 

necessário pela instituição de ensino ao aprendizado do estudante. O que faz essa prática 

de escrita ser orientada didaticamente é ser construída a partir de um conteúdo 

curricular e possuir uma nota, a qual depende do desempenho do aluno. Além disso, 

também integra o gênero discursivo prova. Esse tipo de prática de escrita, pelo que pode 

ser percebido, é voltado para o aluno, uma figura-chave no ensino-aprendizagem de 

escrita. 

A prática de escrita extradidática não está necessariamente ligada ao aprendizado 

do estudante nos limites do componente curricular. Precisa, porém, ser efetivada por 

algum sujeito escrevente para que esse aprendizado possa ser viabilizado pelo próprio 

aluno, caso este encontre algum motivo para isso causado (ou não) pelas atividades na 

disciplina. No caso desta pesquisa, os e-mails trocados entre a equipe de PLE-II e os 

candidatos constituem práticas de escrita extradidáticas, pois foram necessárias para que 

o debate pudesse acontecer a contento, embora não ficassem visíveis aos alunos durante 

o evento em si. Essa prática de escrita é voltada para outros agentes com os quais é 

preciso interagir, a fim de que seja possível a concretização das ações junto aos alunos. 

Outra prática de escrita extradidática é a possível leitura do Manual SIGEleição por 

parte de alguns alunos. 
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5.5 – PERSPECTIVAS DOS ALUNOS QUANTO À PRÁTICA DE ESCRITA 

 

 

 

Alguns alunos e monitores de PLE-II aceitaram conceder entrevista ao 

pesquisador. Ao conversar com esses colaboradores, pudemos perceber algumas visões 

que eles construíram das atividades realizadas na disciplina. Desse modo, consideramos 

importante desenvolvermos uma discussão em torno de alguns pontos que foram 

levantados pelos colaboradores nas entrevistas. Das respostas construídas a partir das 

perguntas norteadoras do diálogo face a face, resolvermos focar em trechos nos quais os 

participantes trataram de suas visões a respeito das atividades de escrita de PLE-II. 

Os referidos trechos permitem que elenquemos alguns tópicos recorrentes nas 

falas dos colaboradores: (i) ação reflexiva mediante a prática de escrita; (ii) participação 

social por meio da prática de escrita; (iii) caráter vivencial da prática de escrita; (iv) 

poder de escolha por parte dos alunos. Para cada um desses tópicos, sustentados na voz 

dos participantes, teceremos comentários a fim de compreender a constituição das 

atividades de escrita em PLE-II, conforme a perspectiva dos discentes. 

O primeiro tópico, ação reflexiva mediante a prática de escrita, como o próprio 

qualificativo indica, está relacionado ao exercício reflexivo em que os alunos 

precisaram ficar submersos durante as atividades de escrita. Para elaborarem, por 

exemplo, a carta argumentativa na AV, alguns participantes reconheceram que houve a 

necessidade de fazer o seguinte questionamento: quais questões posso mencionar na 

carta como importantes para serem discutidas no debate regrado? Vejamos o que o 

aluno Péricles disse a respeito dessa questão. 

 

Entrevistador: quando você pensa em relação à questão da escrita dessa carta, o que 

vem a sua mente? 

 

Péricles: nessa carta, eu tentei expor quais eram as minhas maiores preocupações na 

Universidade, quais são os pontos que eu acho mais importante de serem tratados. Essa 

é exatamente a intenção, pros alunos refletirem e pensarem e poderem criar perguntas 

pros candidatos. Ela gera esse questionamento. Acho que é isso. 

 

Na perspectiva de Péricles, a escrita da carta argumentativa teve a capacidade de 

gerar uma postura questionadora no aluno de PLE-II. Isso significa que o escrevente da 

carta precisou olhar com certo distanciamento o contexto universitário em que estava 

inserido. Esse distanciar-se encontra justificativa no fato de que a carta deveria 
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apresentar duas questões importantes para serem tratadas no debate. Na busca por 

assuntos aos quais poderia ser atribuído o caráter de importante, o aluno precisaria 

assumir uma postura reflexiva. 

Essa postura se define pela análise criteriosa de situações observáveis na 

Universidade que podem gerar debates. Entenda-se debate aqui como um conflito de 

ideias, visto que o questionamento a que Péricles se refere não diz respeito a uma mera 

exposição de temas para conversa. A atitude interrogativa, na verdade, serve para 

construir a imagem de um aluno que, por meio de suas perguntas, também avalia aquilo 

que ele considera um problema para a instituição de ensino. 

Semelhante à resposta de Péricles é a da aluna Talita, que fez a seguinte 

consideração: 

 

Talita: quanto à carta, achei legal, achei interessante ter essa coisa de você parar e 

pensar o que você perguntaria pra cada um dos candidatos. Eu acho legal (...). 

 

Entrevistador: mas por que você achou interessante, legal a escrita dessa carta? 

 

Talita: foi uma possibilidade de você... você não pensa todo dia o que é que eu 

perguntaria pra a reitora, o que eu perguntaria pra o vice-reitor, entendeu? Aí, você 

passa talvez a prestar mais atenção em alguns detalhes e como é que algumas coisas 

funcionam na UFRN, entendeu? Você talvez se questione mais algumas coisas. 

 

A primeira fala de Talita mostra como ela enxergou a escrita da carta 

argumentativa. O contato social que a aluna precisaria estabelecer a partir do gênero 

discursivo a influenciou na tomada de duas atitudes: “parar e pensar”. Ambas as atitudes 

indicam o olhar questionador e analítico que foi preciso lançar sobre o cotidiano da 

Universidade naquele período. 

Além de viver o dia a dia da instituição, Talita enxergou, na atividade de escrita, 

uma “possibilidade” de pensar sobre esse dia a dia. A necessidade de “prestar mais 

atenção em alguns detalhes” e em “como é que algumas coisas funcionam na UFRN”, 

do ponto de vista da discente, são duas possíveis consequências da elaboração da carta. 

A prática de escrita, nesse caso, não faz o aluno escrever para reproduzir uma realidade 

imposta como dada. Ao contrário, influencia o discente a se perceber como capaz de 

intervir no meio social em que se encontra, seja essa intervenção apenas para afirmar 

um determinado aspecto da realidade ou problematizá-lo. 
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Passemos agora a um trecho da fala de Catarina, outra colaboradora que, numa 

perspectiva parecida com a dos dois alunos citados anteriormente, reconhece a 

elaboração da carta como modificadora da postura de quem a escreve. 

 

Catarina: eu gostei de ter escrito a carta porque foi uma pergunta que eu nunca tinha me 

feito. O que é que eu tô achando de errado aqui? A UFRN é muito renomada, é muito 

boa, você tá muito feliz, você tá feliz, tá estudando porque é uma faculdade federal 

renomada, índices muito bem... Então, eu nunca tinha parado pra pensar: o que é que tá 

ruim aqui? Porque a gente sempre tem o que pensar que tá ruim com relação a governo, 

digamos, do estado. A gente sempre tem um defeito, mas daqui eu nunca tinha parado 

pra pensar. Então, achei muito importante, porque agora eu parei, pensei, analisei. Ah! 

Cadê o problema? 

 

Entrevistador: você fez alguma busca pra se inteirar, pra você escrever sua carta? Você 

recorreu a quê? 

 

Catarina: eu fui mais, tipo, o que é que eu sei? Eu não quis ser muito geral. Eu poderia 

ter falado do RU, do circular. Eu poderia não ser tão geral porque eu não tenho uma 

noção da Universidade inteira. Então, eu não poderia dizer: ah, tá ruim aquele acesso do 

setor três, mas eu não passo lá, tá entendendo? O acesso ao estacionamento do setor três 

e do CB [Centro de Biociências] tá ruim, mas eu não tô lá todo dia, eu não sei. Então, eu 

preferi pensar mais em problemas da ECT. 

 

Entrevistador: que é o contexto que você conhece. 

 

Catarina: que é o contexto que eu conheço. 

 

Catarina afirma que a escrita da carta a levou a pensar sobre quais problemas da 

Universidade ela poderia discorrer em seu texto. Antes da carta, o renome da instituição 

funcionava como uma espécie de impeditivo para que a aluna atentasse também para os 

pontos negativos do contexto universitário em questão. Catarina pôde perceber o 

deslumbre em que estava imersa, em função de ter sido aprovada em uma universidade 

de prestígio. 

Para atender à atividade de escrita, a aluna realizou três ações: “parei, pensei, 

analisei”. Isso foi demandado para que ela pudesse encontrar uma resposta para a 

seguinte pergunta: “Ah! Cadê o problema?”. Nesse processo reflexivo, Catarina se 

conscientizou de que, além das qualidades que garantem o reconhecimento social 

alcançado pela UFRN, a instituição tem problemas, os quais necessitam de solução. 

A discente demonstra, por meio de sua segunda fala, que estabeleceu um critério 

durante a reflexão para escolha dos dois problemas a serem tratados na carta: o caráter 

diretamente vivencial. Mesmo tendo o conhecimento de algumas dificuldades existentes 

em vários locais da Universidade, Catarina optou por analisar apenas suas vivências na 
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ECT. Tal escolha se deu pelo fato de a ECT ser o ambiente em que a aluna circula com 

maior frequência. Isso justifica a preferência da discente em tratar do que ocorria na 

Escola naquele período, ou seja, fazer uso de um conhecimento especificamente 

vivencial. 

Catarina escreveu para tratar daquilo que ela estava vivendo. Ela não se propôs a 

tratar dos problemas pelos próprios problemas. Houve um compromisso em, de fato, 

analisar o contexto de ensino em que estava inserida. Não se preocupando em 

simplesmente responder a mais uma atividade de PLE-II, engajou-se em assumir uma 

postura avaliativa quanto ao dia a dia da Universidade. 

O segundo tópico recorrente nas entrevistas com os colaboradores é participação 

social por meio da prática de escrita. Esse tópico é perceptível nas falas em que os 

alunos relacionam a construção da carta a uma ação que difere da escrita pela escrita. 

Nesse caso, o aluno não escreve para treinar sua competência linguística, textual etc., 

mas, sim, para intervir no meio social em que se encontra. 

Embora seja preciso atribuir uma nota ao que o aluno escreve em PLE-II, os 

efeitos do texto que ele elabora não se limitam ao espaço da sala de aula. Não importa 

apenas ser aprovado. Importa também ser aprovado. Conseguir uma nota boa (acima de 

6 pontos) passa a ser acompanhado de um outro propósito: modificar as ações do outro 

mediante uma escrita estratégica. O lugar desse outro, em vez de ser ocupado 

unicamente pela figura do professor, passa a ser preenchido por outras figuras, tais 

como as dos candidatos a reitor e vice-reitor da UFRN. 

Vejamos as considerações do aluno Felipe quanto à participação social 

vivenciada na escrita da carta argumentativa. 

 

Felipe: a carta argumentativa foi um momento importante como aluno da Universidade. 

A gente pode transmitir algumas coisas que nós tínhamos dúvidas sobre aquele assunto. 

A gente conseguiu transmitir algumas dúvidas que podem ser respondidas no debate. 

Então, eu acho que houve uma comunicação entre alunos e os futuros administradores 

da Universidade, não é? Mostrando o ponto de vista dos alunos e argumentando, como 

na carta argumentativa, que cria uma ligação entre os alunos e os diretores da 

Universidade, né? Então, eu acho que é uma participação, né? Uma participação. 

 

Entrevistador: uma participação de quem? 

 

Felipe: dos alunos na política da Universidade. Então, é por isso que foi de grande 

importância a realização da carta, pra os administradores saberem que os alunos têm, 

sim, ponto de vista, e que os alunos podem expressar ideias, podem se comunicar. 

Então, foi um momento de estreitar uma relação com a administração superior da 

Universidade. 
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Do ponto de vista de Felipe, escrever a carta teve importância para ele na 

condição de aluno da UFRN. A atividade o conduziu a se enxergar como participante na 

gestão da Universidade, pois suas “dúvidas” poderiam ser contempladas no momento 

do debate. Ou seja, a oportunidade de estabelecer “uma comunicação” com os 

“administradores da Universidade” fez com que o aluno reconhecesse o poder de 

influência de sua carta argumentativa. 

Esse reconhecimento é visível na segunda fala de Felipe. O discente considera 

que escrever a carta serviu para duas finalidades: mostrar para os candidatos que “os 

alunos têm sim ponto de vista” e que os alunos “podem expressar ideias, podem se 

comunicar”. Enquanto a primeira finalidade fica evidente na materialidade do texto, a 

segunda é mais indiretamente perceptível na própria ação de argumentar por escrito. 

Esta se engendra nas entrelinhas. Aquela, nas palavras usadas no texto. 

Na perspectiva de Felipe, a atividade da carta também funcionou como “um 

momento para estreitar uma relação com a administração superior da Universidade”. 

Argumentar em favor de duas questões a serem contempladas em um debate serviu para 

aproximar o graduando e os candidatos a reitor e vice-reitor. A aproximação, nesse 

caso, foi consequência do agir discente participativo, tornado possível por meio da 

argumentação cujo objetivo era convencer os candidatos. 

O colaborador Davi teceu considerações parecidas com as discutidas 

anteriormente. Vejamos o que ele respondeu quando indagado a respeito da escrita da 

carta argumentativa. 

 

Davi: eu acho que foi uma coisa bastante importante, porque é o direito da gente poder 

interagir com os candidatos, né? Expor nossas ideias e criticar as propostas deles.                    

E também auxiliar em melhoria das propostas deles foi uma coisa bastante importante. 

 

Entrevistador: por que você achou que foi importante? 

 

Davi: por causa dessa parte, de uma democracia que nós podemos interferir ou auxiliar. 

Não sei como poderia ficar melhor a palavra. Interferir ou auxiliar, que os candidatos 

viessem a melhorar suas propostas, para que os alunos tenham um melhor ensino 

possível na UFRN. 

 

Davi aponta, em sua resposta, a interação com os candidatos como um direito do 

aluno. A importância de poder usufruir desse direito está na abertura que é dada ao 

discente para “interferir ou auxiliar” os candidatos em suas propostas. Na visão de Davi, 
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é o envolvimento do aluno nas questões da administração universitária que gera “uma 

democracia”. Por isso, a participação do discente torna-se decisiva para a qualidade do 

ensino da instituição. 

O colaborador Jonas teve posicionamento sobre a escrita da carta na mesma 

direção dos dois últimos alunos mencionados. Jonas atentou para a interação entre quem 

escreveu e quem leu a carta. Façamos uma leitura de sua resposta durante a entrevista. 

 

Jonas: acho importante [a escrita da carta], porque um reitor é um gestor aqui da 

faculdade. Ele é como se fosse um prefeito. Ele precisa saber da necessidade que nós, 

alunos e professores, estamos pedindo. A necessidade que a gente precisa aqui na 

faculdade, o que tá faltando. Aí, eu acho importante haver essa interação reitor-aluno, 

aluno-reitor, porque eu, por exemplo, eu não conheço nenhum reitor pessoalmente. 

Nunca fui lá pra falar com ele. Então, essa carta foi o meio pra juntar aluno-reitor, 

reitor-aluno. Acho que ela é importante pra haver essa interação, porque ele precisa 

saber o que a gente tá necessitando, pra poder melhorar, aprimorar ou colocar coisa que 

tá faltando aqui na nossa Universidade. 

 

As considerações de Jonas permitem visualizarmos uma espécie de distribuição 

de tarefas. De um lado, há o reitor que tem de conhecer as necessidades da comunidade 

universitária. De outro, há os membros dessa comunidade, cada qual pertencente a um 

grupo específico com demandas particulares. Essas demandas precisam ser informadas 

ao reitor pelos respectivos membros de cada grupo. 

Numa distribuição de tarefas como a descrita, a “interação” entre reitor e aluno é 

o meio pelo qual se compartilha “necessidades” do cotidiano acadêmico. Aluno e reitor, 

então, precisam agir de maneira conjunta. As tarefas dos dois precisam se articular uma 

a outra de modo colaborativo. A carta argumentativa entra nesse contexto para 

viabilizar a interação entre os sujeitos envolvidos. Para Jonas, portanto, a carta tem o 

seu valor no relacionamento que ela possibilita firmar entre o escrevente e o leitor do 

texto. 

O terceiro tópico recorrente na fala dos colaboradores foi o caráter vivencial da 

prática de escrita. São representativas desse tópico as considerações de dois alunos 

especificamente. A primeira é a do aluno Romeu, no momento em que ele falou a 

respeito da elaboração de sua carta argumentativa. 

 

Romeu: eu fiz a redação com o objetivo que ela fosse entregue. A professora ia escolher 

uma redação para entregar. Então, eu fiz com o objetivo que fosse entregue. 

 

Entrevistador: que ela fosse entregue ao... 
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Romeu: aos candidatos. Então, eu procurei fazer da melhor forma possível. Coloquei a 

flexibilidade da agenda dos candidatos. Se fosse possível nessa data; se não, naquela 

outra data. Procurei, me coloquei no lugar deles, como se eu estivesse recebendo a carta 

no lugar deles. Então, eu fiz com mais cuidado, mais zelo, como era uma situação real, 

né? Que ia acontecer. Não era uma coisa imaginária. Então, eu fiz com mais zelo. E foi 

um aprendizado na prática, né? 

 

A resposta de Romeu chama a atenção pelo cuidado que o discente procurou ter 

ao longo da escrita da carta. O fato de estar escrevendo não para o professor, mas, sim, 

para outros interlocutores reais orientou o cuidado do aluno no desenvolvimento da 

argumentação. Sua carta seria lida pelos candidatos a reitor e vice-reitor. Logo, seria 

preciso dar acabamento adequado a um texto que estabeleceria a relação aluno-

candidatos. 

Romeu, levando em consideração a perspectiva do outro, fez uso da estratégia de 

se colocar no lugar de seus leitores. Com isso, procurou tomar certo distanciamento de 

seu próprio texto, a fim de adequar a qualidade de sua escrita à situação de interação da 

carta. A preocupação em escrever de modo adequado se justifica pela “situação real” em 

que Romeu estava agindo, já que não se tratava de “uma coisa imaginária”, mas da 

vivência do próprio discente. 

O caráter vivencial da prática de escrita também é tratado pelo colaborador 

Marcelo. Ele afirma que conheceu o gênero carta argumentativa em PLE-II.                            

A experiência do discente na disciplina o levou a confrontar seu envolvimento na escrita 

da carta com seu envolvimento na escrita do texto dissertativo-argumentativo. Desse 

modo, Marcelo pontua algumas diferenças entre o ensino de escrita que vinha tendo na 

Universidade e o que ele tinha vivido no Ensino Médio. Vejamos suas considerações. 

 

Marcelo: ah! Foi meu primeiro contato com carta argumentativa. 

 

Entrevistador: você não tinha trabalhado esse gênero no ensino médio, no ensino 

fundamental? 

 

Marcelo: não. Tinha não. Acredito que, por eu não gostar tanto do gênero que eu via, 

que era dissertação argumentativa, que você tinha que gerir uma certa intervenção 

social, e na carta, por dar essa espécie de liberdade a você pra tratar mais do argumento 

mesmo, do problema, eu particularmente gostei mais, por ter esse pouco mais de 

liberdade, porque você não vai conseguir resolver todos os problemas. Por exemplo, 

falar de uma guerra que tem aí acontecendo ou o problema da água. Você estuda várias 

coisas, ou seja, tem um enfoque específico naquilo ali, porque era cobrado pra você 

saber uma forma de resolver aquele problema, mas que não fosse tão senso comum. E, 

por exemplo, você chegar na carta, você apreende, é um convite, é como se você 

estivesse falando pra quem você está enviando essa carta, e precisa ter um nível de 

formalidade dependendo de quem você tá se tratando. Particularmente, eu gostei de 

escrever o gênero [carta argumentativa], e acredito que foi mais pela diferença que 
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existia do que eu escrevia antes do que eu comecei a escrever depois. Mesmo não 

gostando, não tendo apreço por escrever, por fazer redações, acredito que não hora 

assim você consegue desenvolver bem. 

 

Marcelo apresenta uma visão a respeito do que ele chama de “dissertação 

argumentativa” e da carta argumentativa. A dissertação exige a defesa de uma tese 

acompanhada de uma intervenção social para um problema específico. A carta, por sua 

vez, exige a defesa de um ponto de vista acerca de um dado problema. O discente 

demonstra que sua preferência por escrever a carta se justifica por esse gênero não 

solicitar (necessariamente) uma intervenção social, o que não se pode afirmar em 

relação à dissertação. 

Para Marcelo, há duas razões que o conduziram a gostar de escrever carta 

argumentativa. A primeira diz respeito a “uma espécie de liberdade [...] pra tratar mais 

do argumento mesmo, do problema”. A segunda consiste na visão do aluno de que 

“você não vai conseguir resolver todos os problemas”. A questão da liberdade está 

voltada para a carta, e a da não resolução de alguns problemas, para a dissertação. 

Na escrita da carta, o aluno percebeu que havia mais possibilidades para o 

tratamento da tarefa a que se propôs, a qual era convencer os candidatos da Chapa 2 a 

participarem de um debate. Duas questões importantes para o debate deveriam ser 

apresentadas na carta, de modo que elas fortalecessem a defesa desenvolvida pelo aluno. 

A decisão de quais questões tratar teria de partir do próprio discente. 

Na escrita da dissertação, Marcelo deveria arquitetar uma intervenção social para 

um determinado problema. Como, para o aluno, nem todo problema é passível de ser 

resolvido, escrever o gênero dissertação poderia se tornar uma experiência embaraçosa. 

Isso significa que tal experiência poderia ser marcada pelo atendimento, por parte do 

discente, a uma espécie de regra do gênero: elaborar uma proposta de intervenção. 

Nesse caso, não é levada em conta a visão do aluno sobre a viabilidade do atendimento 

a essa regra. O que resta ao discente é responder a essa solicitação do gênero. 

Percebemos que o contato de Marcelo com dissertação argumentativa o 

conduziu a enxergar a escrita como uma prática generalista. Nesse tipo de prática, o 

aluno precisou tratar de assuntos muito amplos, tais como “uma guerra que tem aí 

acontecendo ou o problema da água”. No que diz respeito à carta, sua relação com a 

escrita obteve outros contornos: além de atentar para o caráter situado do assunto 

abordado na carta, Marcelo também se conscientizou da influência do leitor nas 

escolhas do que e do como escrever o texto. 
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Para esse aluno, a prática de escrita em PLE-II teve um caráter particularmente 

vivencial. A elaboração da carta argumentativa se constituiu em uma ação social cujo 

propósito não se restringiu aos limites pedagógicos da disciplina. Tal ação 

responsabilizou o aluno pelas escolhas que fez na prática de escrita. Afinal, Marcelo 

construiu sua carta para intervir diretamente no contexto universitário em que estava 

agindo. Um acabamento ou outro conferido ao texto poderia ser decisivo para gerar o 

efeito desejado mediante a prática de escrita. 

E aqui não há como confundir a carta argumentativa com a dissertação 

argumentativa. Esta precisa ter uma proposta de intervenção, ou seja, uma ação ou 

conjunto de ações a serem realizadas após a escrita da dissertação. Aquela, por sua vez, 

intervém por si só no contexto em que é escrita, não apresentando especificamente uma 

proposta de intervenção. 

O quarto e último tópico recorrente nas entrevistas foi o poder de escolha por 

parte dos alunos. Voltemos a um trecho da fala da aluna Catarina em que ela trata da 

escrita da carta argumentativa. 

 

Catarina: eu fui mais, tipo, o que é que eu sei? Eu não quis ser muito geral. Eu poderia 

ter falado do RU, do circular. Eu poderia não ser tão geral porque eu não tenho uma 

noção da Universidade inteira. Então, eu não poderia dizer: ah, tá ruim aquele acesso do 

setor três, mas eu não passo lá, tá entendendo? O acesso ao estacionamento do setor três 

e do CB [Centro de Biociências] tá ruim, mas eu não tô lá todo dia, eu não sei. Então, eu 

preferi pensar mais em problemas da ECT. 

 

Essas considerações de Catarina chamam atenção para o processo de escolha do 

que tratar na carta. A aluna se viu diante de uma diversidade de temas para discutir em 

seu texto. Nessa situação, preferiu levantar questões relacionadas a problemas que ela, 

de fato, vivencia na Universidade. A discente, então, teve de estabelecer um critério ao 

fazer uso do poder de escolha que a atividade lhe conferia. 

O aluno Anderson, ao tratar da carta argumentativa que escreveu, fez um 

confronto, a partir de seu ponto de vista, entre o que foi solicitado na atividade da carta 

e uma das propostas de redação do ENEM. Vejamos o que o aluno disse. 

 

Anderson: você escrever sobre, por exemplo, efeitos da lei seca. Tá. Solução. O que 

você vai pensar sobre isso? Ah, parou de haver mais acidentes. E aí? O que mais? Você 

fica pensando, pensando, catucando assim um pouquinho mais a sua cabeça, mas eu 

acho que esse gênero agora [a carta] tira um pouco mais essa intervenção, trabalha mais 

sua argumentação. Vai falar do que você quer, explorar mais o seu conhecimento sobre 
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o tema. Eu acho que é mais interessante. Esse negócio de escrever com essa liberdade, 

eu acho que é até muito bom. 

 

Entrevistador: liberdade que você diz é por não ter, por exemplo, a obrigação de trazer... 

 

Anderson: não é uma receita de bolo, vamos dizer assim, entendeu? Por exemplo,                

o gênero que a gente tratava, dissertativo-argumentativo, tinha introdução, dois 

argumentos e a solução pros dois argumentos, ou seja, é uma receita de bolo isso. Mas 

você trabalhar com o que você tem em mente, saber, por exemplo, explorar mais sua 

opinião, argumentar, eu acho que isso é bem mais interessante. 

 

Anderson problematiza a argumentatividade de um dos temas da redação do 

ENEM. Para ele, não há muito o que se discutir a respeito do assunto “lei seca”. Assim 

sendo, há uma restrição das possibilidades de análise do problema, o que também limita 

as sugestões de ação interventora, exigida na redação do exame. Já a escrita da carta 

funcionou para ele como uma forma de se trabalhar mais a argumentação. Enquanto a 

prática de escrita é situada, a proposta do ENEM não é, o que diferencia uma atividade 

da outra. 

O aluno considerou que escrever a carta foi uma tarefa realizada com 

“liberdade”. O que pode justificar esse posicionamento é o confronto entre a redação do 

ENEM e a atividade de PLE-II. Nesta, Anderson afirma que é possível ao escrevente 

“explorar mais o seu conhecimento sobre o tema”. Naquela, devido ao tema não muito 

discutível: “Você fica pensando, pensando, catucando assim um pouquinho mais a sua 

cabeça”. 

Da mesma maneira que a aluna Catarina, Anderson faz menção ao poder de 

escolha que a escrita da carta proporcionou a ele. O fato de ter tido acesso a um leque 

maior de assuntos sobre os quais argumentar, na visão do aluno, foi diferente de apenas 

seguir o que ele chamou de “receita de bolo”: introdução, dois argumentos, solução. 

Embora a atividade demandasse o conhecimento da estrutura da carta, esse 

conhecimento não bastava. Era preciso principalmente ter algo a dizer, para o que o 

discente teve poder de escolha. 

Com isso, compreendemos que a prática de escrita em PLE-II também 

possibilitou a Anderson tomar suas próprias decisões ao longo da construção dos textos. 

A diversidade de assuntos possíveis para a carta, bem como o caráter polêmico desses 

assuntos exigiram do discente uma postura seletiva diante da atividade a ser realizada. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

O percurso investigativo que deu corpo a esta dissertação de mestrado viabilizou 

uma compreensão do que vem a ser as práticas de escrita realizadas na ECT, mais 

especificamente na disciplina PLE-II. A análise das atividades que compuseram o 

projeto de letramento executado na disciplina em 2014.2 e das entrevistas concedidas 

pelos alunos colaboradores permitiu delinear aspectos específicos da prática de escrita,           

a qual é nosso objeto de estudo. Sendo assim, é necessário fazer alguns apontamentos 

sobre esses aspectos. 

Um primeiro aspecto é o caráter social das ações demandadas a partir da escrita. 

Em PLE-II, as atividades surtiram efeitos para além do espaço da sala de aula. Os 

alunos não escreveram apenas para o professor. Este passou a ocupar uma posição mais 

intermediária entre os textos dos alunos e os leitores com os quais os discentes 

interagiram. A ação social, nesse caso, é compreendida como uma experiência que 

ultrapassa a relação unidirecional aluno-professor. 

O conjunto de aspectos discursivos dos gêneros trabalhados na disciplina é outra 

faceta da prática de escrita. Os alunos precisaram pensar a respeito das relações sociais 

que podem ser estabelecidas entre quem fala/escreve e quem ouve/lê os textos por eles 

elaborados. Refletir acerca dos propósitos de escrita também foi necessário em função 

dos efeitos de sentido pretendidos na interação entre os participantes das atividades. 

Somado ao conjunto anterior, o dos aspectos linguístico-textuais e ortográficos 

também figurou na constituição da prática de escrita. Os alunos precisaram fazer uso da 

modalidade escrita padrão da língua portuguesa no artigo de opinião e na carta 

argumentativa. Esse uso também ocorreu no debate regrado, em que predomina uma 

espécie de oralidade escrita. Com isso, a atenção às influências da escrita ocorre de 

modo menos monitorado. 

Além da escrita padrão, os alunos tiveram de atender a princípios de coesão,                

a fatores de coerência, às tipologias textuais empregadas nos gêneros. Os aspectos 

ortográficos também tiveram de ser respeitados. O que justifica esse tratamento com a 

língua escrita é a inserção dos alunos em um domínio cuja variedade linguística 

predominante nas interações é aquela que possui prestígio social. 
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Outro aspecto da prática de escrita é a agência construída pelos participantes 

envolvidos. Um agir estratégico foi efetivado tanto pela equipe de professores de PLE-II 

quanto pelos alunos. No que diz respeito aos professores, as atividades elaboradas na 

disciplina levantaram discussões sobre assuntos ligados ao cotidiano dos alunos dentro e 

fora da universidade. Em relação aos discentes, estes refletiram a respeito de suas 

escolhas do quê e do como escrever. A construção do artigo de opinião e da carta não 

seguiu modelos rígidos de escrita, mas se efetivou a partir de um pensar analítico por 

parte dos alunos. 

A ampliação do tempo/espaço de aprendizagem foi mais um aspecto da prática 

de escrita. O auditório em que ocorreram as aulas de PLE-II não foi o único local onde 

os alunos puderam estudar o discurso argumentativo, foco da disciplina. Devido, por 

exemplo, a atividades virtuais, como a da carta argumentativa, os alunos puderam 

experimentar outros espaços para realizar as tarefas da disciplina. Com isso, o tempo de 

aprendizagem também se alargou, extrapolando os 100 minutos semanais de aula no 

auditório. 

A atenção à situação comunicativa foi outro aspecto percebido como constituinte 

da prática de escrita. Escrever, em PLE-II, foi uma ação que tomou determinados rumos 

não apenas conforme a ementa da disciplina, mas principalmente de acordo com temas 

que estavam socialmente em voga no semestre 2014.2. Os professores levaram em conta 

o período de eleições que se desenvolvia dentro e fora da Universidade. Os alunos, por 

sua vez, engajaram-se em discussões relevantes para o exercício de sua cidadania. 

Os aspectos apontados anteriormente puderam ser reunidos em um esquema (ver 

Quadro 2). Este possibilitou a visualização do modo como eles estão relacionados uns 

aos outros. O esquema permitiu compreendermos que os aspectos configuradores da 

prática de escrita estão ligados a quatro principais dimensões: linguística, textual, 

discursiva e social. 

A dimensão social abrange o uso da escrita na abordagem de um problema da 

vivência do aluno. Não se escreve para apenas treinar os conhecimentos sobre o 

discurso argumentativo. Escreve-se para agir por meio do uso desses conhecimentos.             

O aluno se apropria de um arcabouço teórico complementado por uma aplicabilidade 

dos conteúdos estudados. 
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A dimensão discursiva reúne os efeitos de sentido construídos pelos alunos na 

escrita da carta argumentativa e do artigo de opinião. Esses efeitos são as possibilidades 

de uso estratégico do discurso argumentativo em função das relações sociais 

estabelecidas entre os discentes e seus leitores. O acabamento dado aos textos escritos 

tem relação de dependência com o que se pode dizer, como se pode dizer, devido à 

pessoa para quem se está dizendo. 

Já a dimensão textual está voltada para as formas de textualização do dizer.                 

O conhecimento de tais formas é um dos fundamentos de que o aluno fez uso para agir 

por escrito. Saber textualizar a defesa de uma tese, conforme os traços de um dado 

gênero discursivo, não é o foco da prática de escrita. É, na verdade, um recurso básico 

para a ação de escrever em PLE-II. 

A dimensão linguística, por sua vez, consiste no conjunto de conhecimentos da 

língua, mais especificamente de gramática normativa, necessários para uma escrita 

formal. Os textos elaborados pelos alunos precisaram estar enquadrados em um padrão 

gramatical próprio do domínio acadêmico. A própria escolha lexical evidenciada nos 

artigos e nas cartas teve influência do modo como esse domínio regula os usos da língua 

que nele são feitos. 

Isso posto, vimos que a prática de escrita com a configuração apresentada 

anteriormente gera algumas implicações para o ensino da escrita. Podemos afirmar que 

tais implicações incidem na concepção dessa modalidade da língua que os alunos 

construíram ao longo das atividades. Tal construção foi evidenciada por alguns dos 

discentes que concederam entrevista. 

Assim, a escrita teve caráter processual. Isso quer dizer que o ato de escrever foi 

experienciado como um trabalho que exige tempo. Os alunos viram a necessidade de se 

envolver com esse tipo de trabalho. Tal envolvimento contribuiu para desestabilizar a 

ideia de que, para escrever, basta seguir algumas dicas “infalíveis” e obedecer a 

determinados esquemas.  

Em PLE-II, a escrita funcionou como instrumento de intervenção social.                   

Os alunos reconheceram, por exemplo, a carta argumentativa como meio de projetar 

pontos de vista no ambiente universitário. A carta, então, favoreceu uma postura 

responsiva por parte dos discentes frente a questões problemáticas da Universidade. Em 

vez de apenas constatar problemas, eles também puderam intervir nos problemas. 
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A escrita também se constituiu em ação particularmente situada. Os assuntos 

abordados nos textos não foram de âmbito geral, mas estavam relacionados diretamente 

com o dia a dia acadêmico dos alunos. A característica situada das questões discutidas 

levou os discentes a lançarem um olhar mais crítico para o que acontecia à sua volta. 

Isso possibilitou a desconstrução de visões pré-estabelecidas, como, por exemplo, a de 

que a Universidade, devido a seu renome, não enfrenta problemas variados. 

Em suma, toda essa reconceitualização pela qual a escrita, na perspectiva dos 

alunos, passou em PLE-II advém de uma compreensão de escrita como prática. Para 

alguns deles, escrever deixou de ser uma tarefa a ser cumprida apenas visando a uma 

nota de aprovação na disciplina. Escrever tornou-se mais do que obediência a comandos 

do professor, e ganhou um sentido agentivo capaz de mobilizar pessoas diante de 

questões sociais. 

O potencial ressignificador da prática de escrita também causou mudanças na 

constituição dos papéis de professor e aluno. Os dois experimentaram 

reposicionamentos ao construírem identidades agentivas, isto é, posições sociais cuja 

característica principal é o agir em função de objetivos bem delimitados. 

Com isso, abriu-se espaço para um maior protagonismo dos alunos, pois houve 

um afrouxamento das relações de poder entre eles e os professores. O discente teve o 

direito de defender seus pontos de vista. Desse modo, ele é reconhecido como quem 

sabe assumir determinados posicionamentos, conforme foi comentado por um 

colaborador em uma das entrevistas. 

Por conseguinte, vimos que os papéis de professor e de aluno são ressignificados 

quando ambos os sujeitos fazem uso de três principais capacidades, quais sejam: de 

refletir, de escolher e de avaliar. Essas capacidades podem ser qualificadas como 

atitudinais, em razão da mudança de postura que pressupõem em relação às tarefas 

desempenhadas pelo professor e pelo aluno. 

A primeira capacidade apontada, a de refletir, possibilita aos participantes do 

processo de ensino-aprendizagem uma atitude examinadora de situações, fatos, 

opiniões. Ser capaz de refletir é ter disposição para ressignificar experiências pessoais 

e/ou coletivas sempre que for preciso. 
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A capacidade de escolher é a responsável por fazer professor e aluno 

aprenderem continuamente a tomar decisões. O que e como escrever, quais argumentos 

construir, a que estratégias de argumentação recorrer, quais tarefas desempenhar são 

alguns dos questionamentos que geraram a necessidade de fazer escolhas em PLE-II. 

A terceira capacidade, a de avaliar, é a que confere a professor e aluno uma 

visão interpretativa do meio social de que fazem parte. Avaliar uma questão 

controversa, nesse caso, é ter noção de que pode haver diversos pontos de vista para um 

mesmo problema. Isso significa que professor e aluno precisam estar dispostos a 

compreender o raciocínio do outro, sem esquecer de que cada pessoa enxerga a vida a 

partir de perspectivas particulares. 

Portanto, todo o percurso investigativo empreendido nos mostrou que há 

diferenças conceituais e metodológicas importantes entre a composição, a redação,                 

a produção de texto e a prática de escrita. Afinal, é em torno dessa construção distintiva 

que esta pesquisa de mestrado investe. Nessa construção que visa contribuir para a 

otimização do ensino de escrita, certamente (sem correr o risco de cair em falso 

prognóstico), ainda há questões a serem analisadas de forma mais vertical. Tais questões 

podem ser o ponto de partida de futuras pesquisas, cujo objeto de estudo se constituirá 

de duas faces complementares: a fascinante tecnologia da ESCRITA e a ação social de 

grande relevância que é ensinar a PRÁTICA de ESCRITA. 
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APÊNDICE A – Termo de autorização 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

portador do RG ______________________, graduando(a) do Bacharelado em Ciências 

e Tecnologia (BCT), matrícula __________________, na Escola de Ciências e 

Tecnologia (ECT), autorizo o Prof. Michel Lima Fontoura, mestrando do Programa de 

Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL), da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), sob a orientação da Prof
a
 Dr

a
 Glícia M. Azevedo de M. 

Tinoco, a utilizar textos orais e escritos produzidos por mim no componente curricular 

Práticas de Leitura e Escrita II (PLE-II), bem como fotografias e/ou desenhos (textos 

não-verbais), além de entrevistas e textos em outros gêneros escritos de minha autoria 

para a constituição do corpus da pesquisa que vem sendo desenvolvida por ele. Essa 

pesquisa, provisoriamente intitulada “Projetos de letramento no ensino superior”, está 

inserida na linha de pesquisa Letramentos e Contemporaneidade. 

 

 

Natal/RN, ______ de _________________________________ de 2014. 
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ANEXO A – Poema Aula de Português 

 

Aula de Português 

 

Carlos Drummond de Andrade (1979) 

 

 

 

A linguagem 

na ponta da língua 

tão fácil de falar 

e de entender. 

 

A linguagem 

na superfície estrelada de letras, 

sabe lá o que ela quer dizer? 

 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 

e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância 

Figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 

 

Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a prima. 

 

O português são dois; o outro, mistério. 
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ANEXO B – Avaliação Culminativa completa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA  
AVALIAÇÃO CULMINATIVA DE PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA – II 

Profa Ada Lima, Profa Edna Rangel de Sá, Profa Glícia Azevedo Tinoco e Profa Natalia Nobre. 
01/setembro/2014 

TpA 
 

Graduando(a):.............................................................................................................Turma …....... 

 

Campanha eleitoral, sim! Lavagem cerebral, não! 

Wolfgang Teske* 
Publicado em 06/ago./2014. 

Disponível em <http://conexaoto.com.br/2014/08/06/campanha-eleitoral-sim-lavagem-cerebral-nao>.  
Com adaptações. 

 A Campanha eleitoral começa a esquentar. O assédio ao eleitor é visível. Cada 
candidato faz tudo para aparecer da melhor forma possível, usando, para isso, todos os meios 
que dispõe. Normalmente, os pretendentes a um cargo eletivo estão disponíveis para 
entrevistas, especialmente, as televisivas. Vários carros circulam pela cidade plotados com as 
suas fotos, que, na maioria dos casos, são devidamente manipuladas pelos modernos 
processos tecnológicos de rejuvenescimento da imagem.  

 Outra característica dos candidatos é o sorriso. Já repararam como são alegres? 
Indiscutivelmente, os tapinhas nas costas, afagos e abraços, promessas de toda ordem, o ir ao 
encontro das crianças e recebê-las com entusiasmo, pose para fotos, enfim, tudo isso faz parte. 
E, assim, poderíamos enumerar dezenas de estratégias minuciosamente pensadas por 
empresas especializadas em marketing eleitoral. 

 Em campanhas eleitorais de um passado recente, a poluição visual com outdoors e 
placas se constituíam em verdadeiros crimes ambientais e, acertadamente, foram proibidas 
pela lei eleitoral. Da mesma forma, não é mais permitida a distribuição de lembrancinhas, 
como chaveiros, canetas, réguas, agendas e tantos outros "agradozinhos", sempre timbrados 
com o nome e número do candidato. Assim, o eleitor não esqueceria o que marcar na urna no 
dia da eleição. Outro artifício, agora ilegal, que onerava a campanha eram os badalados 
showmícios, capitaneados por duplas ou bandas famosas. Tudo com um só objetivo: agradar o 
ingênuo eleitor, que talvez depositasse o seu voto naquele que bancara tudo isso de forma tão 
generosa e lhe trouxera momentos de alegria e entretenimento.  

 As mudanças na lei eleitoral efetuadas pelo Congresso Nacional, sancionadas pela 
presidência da República, e as interpretações da própria lei pela Justiça Eleitoral acabaram com 
muitos dos mecanismos nefastos que impulsionavam e coloriam as campanhas eleitorais. 
Entretanto, entre as "liberdades" que ainda perduram estão os carros de som que, sem trégua, 
fazem ecoar pelas ruas os jingles de candidatos, enchendo a cabeça dos eleitores com lixo 
sonoro. 

 Diferente da veiculação televisiva ou radiofônica, nas quais o telespectador ou o 
radiouvinte têm a possibilidade de, simplesmente, desligar o aparelho, no carro de som não 
resta alternativa: tem de aguentar. Na capital tocantinense, a veiculação de propaganda política 
com o uso de carros de som é algo inaceitável. Em geral, vemos, ao mesmo tempo, dois carros 
do mesmo candidato, na mesma pista, a poucos metros de distância entre si e, ainda, um 
terceiro na pista contrária tocando o mesmo jingle, sem parar. Se isso não fosse o bastante, 
logo em seguida, vêm os dos outros candidatos.  

 Para esse tipo de publicidade, não há outro nome: tentativa de lavagem cerebral 
explícita. Convém lembrar que esse recurso é utilizado em várias partes do mundo por grupos 
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ou pessoas mal-intencionadas com o objetivo específico de fazer com que indivíduos 
submetidos a esse tipo de prática não saibam mais tomar decisões por iniciativa própria. 

 Na verdade, os candidatos e os comitês políticos deveriam visualizar uma forma 
diferenciada de convencer o público eleitor: a apresentação e o debate de ideias e programas, 
como se requer em um regime democrático. Todavia, caso persista a atual situação, o "tiro 
pode sair pela culatra", pois o eleitor bem formado e informado espera uma campanha 
eleitoral inteligente, pautada pela ética, não aceitando cabresto, nem viseira e, muito menos, 
lavagem cerebral. 

*Wolfgang Teske é jornalista, educador e teólogo. 

Comentários de leitores 

  Pablo Melo 

Nas campanhas políticas, além dos carros de som terem volume ensurdecedor, eles circulam 
em velocidades abaixo do permitido, o que acaba por atravancar o trânsito. É preciso que os 
amarelinhos fiscalizem e multem os condutores desses veículos. Afinal de contas, todos 
precisamos cumprir a legislação de trânsito.  

 

 Régia Meneses 

Um deputado federal nascido na minha cidade, no interior de Minas Gerais, deixou todos nós 
muito tristes, porque vimos o nome dele envolvido no escândalo do mensalão. Estava claro 
que ele não seria reeleito, não fosse uma ideia brilhante. Carros de som começaram a rodar, 
diariamente, pelas ruas da minha cidade e região com a seguinte musiquinha de campanha 
eleitoral: "Alô, galera do povão, 1513 é trabalho, é solução. Quem gosta de progresso tecla 
certo com a mão: 1513, 1513, 1513! Não se ouvia o nome dele na musiquinha de campanha 
eleitoral nem um só momento, mas o número ficou. Resultado: foi reeleito. 

 

01 – Marque um “X” na opção que melhor representa o tema e o recorte temático do texto 
escrito por Wolfgang Teske.                              (1,0) 

(a) Campanha eleitoral / estratégias persuasivas de marketing na campanha eleitoral brasileira 

(b) Lavagem cerebral / lavagem cerebral do eleitorado brasileiro durante a campanha eleitoral 

(c) Campanha eleitoral / desonestidade dos profissionais do marketing na campanha eleitoral 

(d) Lavagem cerebral / uso do marketing a serviço da lavagem cerebral dos eleitores brasileiros 

 

02 – Assinale a opção correta com relação ao texto de Wolfgang Teske.           (1,0) 

(a) Percebe-se, na introdução do artigo, o movimento de contextualização a partir do tema. 

(b) O título “Campanha eleitoral, sim! Lavagem cerebral, não!” expressa a problematização do 
artigo. 

(c) A menção a “cabresto” e a “viseira”, na conclusão do artigo, dá a ele um viés coercitivo. 

(d) A ausência de interlocução no desenvolvimento do artigo lido compromete a estrutura 
composicional dele. 
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Leia com bastante atenção a charge de Ivan Cabral apresentada a seguir. 

Ivan Cabral (Charge publicada em 05/ago./2014. Disponível em <http://www.ivancabral.com>). 

 

03 – Marque um “X” na opção que melhor expressa o objetivo da charge de Ivan Cabral.
                                  (1,0) 

(a) Criticar estratégias utilizadas por candidatos às eleições durante a campanha. 

(b) Informar o leitor acerca das táticas comumente utilizadas nas campanhas eleitorais. 

(c) Evidenciar a postura crítica das crianças diante dos abusos do marketing eleitoral.  

(d) Opinar acerca da influência dos abusos do marketing eleitoral sobre os jovens. 

 

04 – Assinale a afirmação correta com relação à charge de Ivan Cabral.                        (1,0) 

(a) A tendência argumentativa da charge é a da persuasão. Esse viés é evidenciado tanto nos 

recursos não verbais quanto em escolhas lexicais presentes no diálogo dos personagens.   

(b) Percebe-se, na charge lida, a predominância do viés coercitivo. Isso é evidenciado nas 

expressões facial e corporal e na fala da mãe da criança. 

(c) A charge de Ivan Cabral é um exemplar de texto convincente, pois o autor faz referência a 

um evento factual, qual seja, a campanha política no Brasil. 

(d) A tentativa de contra-argumentação expressa na fala da criança é a prova de que 

predomina, na charge de Ivan Cabral, a tendência ao convencimento. 

 

 

PRÁTICA DE ESCRITA                                                                      (5,0) 

 

 A proibição de showmícios, outdoors e distribuição de brindes com nome e número de 

candidatos foi instaurada pela minirreforma eleitoral brasileira. Essa minirreforma parte do 

pressuposto de que, sem o apoio desses artifícios, os candidatos terão de se esforçar para 

convencer os eleitores e, assim, alcançar o voto consciente.  

 Para os defensores dessa medida, o horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio e os 

debates (no caso de cargos majoritários) são os recursos legais para que os candidatos possam 

ser avaliados pelos eleitores. Nesse sentido, o horário eleitoral e os debates representam, 

além de um instrumento a favor do fortalecimento do regime democrático brasileiro, uma 

pressão maior para que os candidatos preparem melhor as mensagens veiculadas pela TV, 
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pelo rádio e nos debates e, consequentemente, os eleitores fiquem mais bem informados para 

a escolha em quem votar.  

 Todavia, há quem considere tanto o horário eleitoral quanto os debates sem efeito algum 

no Brasil. Essas pessoas justificam tal compreensão afirmando que a cultura política da maioria 

dos candidatos a cargos eletivos e dos eleitores brasileiros não alcança o valor do voto 

consciente. É por isso que, aqui, vota-se no candidato que tende a ganhar (afinal, não se deve 

“perder” o voto com quem não tem chance de vencer a eleição) ou no candidato mais 

engraçado, por exemplo.   

 A respeito dessa polêmica, qual é a sua opinião? Você concorda com a importância do 

horário eleitoral gratuito e dos debates para o voto consciente ou você pensa que esses 

recursos podem não ter efeito no Brasil?  

 Reúna pelo menos dois argumentos que alicercem a sua tese e escreva um artigo de 

opinião que explicite seu posicionamento. O seu artigo deve corresponder aos seguintes 

parâmetros. 

 

(a) Atribuição de um título ao texto e, na linha abaixo, à direita, inserção de seu nome e e-mail.  

(b) Parágrafo introdutório no qual você explicite o tema, o recorte temático e a sua opinião 

sobre ele. 

(c) Parágrafos de desenvolvimento em que você justifique a compreensão explicitada no 

parágrafo introdutório, seguida de, ao menos, DOIS argumentos convincentes para sustentar 

sua tese.  

(d) Parágrafo conclusivo ratificando a pertinência do raciocínio desenvolvido. 

(e) Uso de linguagem padrão. 

(f) Extensão mínima de vinte e cinco e máxima de trinta e cinco linhas. 

 

Atenção! 

* Será atribuída a nota zero ao texto cuja autoria não esteja explicitada (nome/e-mail), ao que 

apresentar fuga do tema e/ou do gênero e ao que tiver extensão menor que a mínima exigida. 

* Em lauda numerada, não se deve pular linha. 

 

 

 

 

 


