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INTRODUÇÃO 

 

As duas últimas décadas do século passado foram marcadas por transformações 

ocorridas na sociedade moderna que se tornava cada vez mais grafocêntrica ou letrada e 

já não bastava que os indivíduos soubessem ler e escrever, mas que fizessem uso efetivo 

dessas habilidades além dos muros da escola, como condição para se inteirarem das 

mudanças sociais e desenvolverem suas potencialidades. Sendo assim, observou-se uma 

transformação na maneira de se compreender a leitura e a escrita, e uma ampliação 

significativa nas pesquisas dedicadas à formação de professores e aos diversos campos 

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

brasileiro. 

Estes estudos envolveram diferentes temáticas e questões relacionadas à 

necessidade de mudanças no âmbito educacional, aos papéis atribuídos aos profissionais 

da educação e à complexidade da atuação docente, num contexto de escola que integra 

dimensões culturais, sociais e políticas. 

A formação inicial passou a ser tema presente nos debates educacionais devido à 

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

professor, mas também por ser considerada um dos principais meios de se alcançar uma 

educação escolar de qualidade. Desse modo, novos questionamentos sobre a formação 

em linguagem do professor, envolvendo tanto sua vida pessoal quanto profissional, 

começaram a surgir e outros estudos foram realizados (MOURA, 1994; BATISTA, 

1998; KRAMER, 1996; FREITAS, 1998; BRITTO, 1998; EVANGELISTA, 1998; 

PINTO, 2001, ROSA, 2003; entre outros), buscando investigar as leituras de 

professores “enfocando o que lê, quando lê e como lê esse sujeito sociocultural que foi 

construído como leitor no decorrer de sua vida pessoal e profissional” (FRADE; 

SILVA, 1998, p. 94). 

                                                 
1 Este artigo originou-se da dissertação do Mestrado defendida na UFPE, sob orientação da Profª Drª 
Maria Emília Lins e Silva. 



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

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

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

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

(KLEIMAN, 1995). 

Os discursos oficiais passaram a priorizar a formação de cidadãos capazes de 

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

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

muitas vezes o docente não está preparado para desenvolver estas novas competências 

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

familiares e escolares ou pela própria formação profissional, que pouco favoreceram a 

apropriação do letramento sofisticado, necessário para promover, em sala de aula, as 

práticas variadas de leitura, produção textual e análise lingüística.  

Os estudos voltados para as relações estabelecidas pelo professor com a leitura e 

a escrita, seja como produtor de textos seja como leitor, retratam o uso da escrita e da 

leitura ainda muito restrito e pouco significativo nas atividades pedagógicas (ROSA, 

2003; LINS E SILVA, 2004; SANTOS, 2004; SOARES, 2003; TAMBORIL, 2005; 

BATISTA, 1998), e apresentam a formação inicial como um espaço que pouco vem 

propiciando o acesso dos discentes aos bens e práticas culturais de escrita. Esta 

constatação vem confirmar a posição defendida por Batista (1998), quando considera 

que a ausência de formação docente satisfatória tem se constituído um dos fatores 

responsáveis pelos descompassos entre as expectativas do PNLD2 e as dos professores 

do ensino fundamental. A preocupação com a formação de professores surgiu quando se 

começou a perceber, mais claramente, a insuficiência e ineficácia na instrumentalização 

para o exercício da docência no quadro da escolarização brasileira e a dependência do 

professor aos modelos de ensino da escrita presentes nos manuais didáticos (GUERRA, 

1999; MENEGASSI, 2003). 

Procurando analisar de que maneira a formação inicial de professores vem 

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

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

práticas acadêmicas de letramento em diferentes cursos de formação de professores 

(KLEIMAN, 2005; ASSIS; MATENCIO; SILVA, 2001; TAMBORIL, 2005; 
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KRAMER, 1996; LETA, 2005; PRADO; SOLIGO, 2005, entre outros). Estes trabalhos 

concluíram que os alunos que procuram as licenciaturas, em sua maioria, vivenciaram 

uma história de letramento que se afasta da idealizada pela instituição escolar. 

Conseqüentemente, não são raros os casos de alunos da graduação que não conseguem 

escrever com fluência, articulando as idéias com coerência ou que não conseguem ler e 

entender o que leram a ponto de organizar uma opinião acerca do texto lido. Sendo 

assim, como podem os professores promoverem situações efetivas de produção escrita 

aos alunos se eles próprios foram expostos a práticas precárias de escrita na escola e na 

graduação? 

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

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

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

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

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

a dificuldade da graduação em preparar esse profissional para enfrentar a complexidade 

do processo educativo.  

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

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

como alguns cursos de Pedagogia estão estruturados: inicialmente o ensino das 

disciplinas de conteúdos específicos é ministrado e a parte prática do curso, ou seja, o 

contato do aluno com o ambiente profissional, é realizado apenas no final deste, quando 

a maioria dos conteúdos teóricos já foi estudada. Esta concepção formativa evidencia a 

dicotomia entre teoria e prática e parece equivocada por duas razões principais. 

Primeiramente, pelo fato de que existem situações singulares na prática escolar, que 

requerem reflexões e soluções específicas e adequadas para cada uma, e, em segundo 

lugar, porque a vivência do aluno no contexto escolar durante o curso pode antecipar 

possíveis dificuldades do professor em formação, além de integrar os conhecimentos 

adquiridos na graduação com os adquiridos na prática. De acordo com Santos (2001), a 

possibilidade de vivenciar as situações de sala de aula na escola desde o princípio do 

curso, oportuniza as discussões, os questionamentos e avaliações no decorrer deste, e 

torna a aprendizagem mais significativa.  



Dentro deste contexto de debates e discussões pedagógicas, no final de 2000, foi 

instituída uma reforma parcial3 do curso de Pedagogia da UFPE, baseada na formação 

reflexiva do educador (ALARCÃO, 2001; PERRENOUD, 2002; SCHÖN, 1992; 

ZEICHNER, 1992).  

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

despertou o nosso interesse pela investigação da escrita. Este nosso interesse justifica-se 

pelo fato de que a inserção do indivíduo no universo da cultura escrita constitui uma das 

metas para a melhoria da qualidade do ensino brasileiro, tanto no ensino fundamental e 

médio quanto no ensino superior, e o professor representa um veículo para se alcançar 

esta educação de qualidade. Ao mesmo tempo em que reconhecemos esta importância 

da atuação do professor para a melhoria do ensino, somos conscientes de que as 

mudanças ocorridas em torno da concepção da linguagem e do trabalho pedagógico na 

área da linguagem passaram a exigir deste profissional um alto nível de competência 

que, na maioria das vezes, ele não está preparado para exercer. Passou-se a exigir do 

docente a competência para realizar “práticas variadas de produção e compreensão de 

gêneros orais e escritos”, tal como se dão no espaço extra-escolar (BATISTA, 1997). 

Nossos questionamentos em torno da escrita, dentro deste contexto de reformas, 

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

curso de Pedagogia da UFPE, vem favorecendo a inserção de seus alunos no universo 

da cultura escrita, a fim de prepará-los para atender a estas novas exigências de usuário 

da linguagem escrita. Através deste interesse, fomos construindo as seguintes questões 

em torno do nosso objeto de estudo: quais as demandas de escrita desenvolvidas no 

decorrer da formação inicial? Dentro da nova configuração curricular do Curso de 

Pedagogia da UFPE, quais são as propostas de escrita que vêm favorecendo o 

desenvolvimento autônomo dessa habilidade? Que condições de produção auxiliam e/ou 

dificultam o desenvolvimento da escrita no decorrer da graduação? Quais as condições 

facilitadoras e/ou dificultadoras para a construção do artigo científico? Como os alunos 

percebem a contribuição da iniciação científica para o desenvolvimento da escrita? Na 

concepção dos alunos, qual a importância de se formar professores “escritores”? 
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 Inspirada no documento "A prática de ensino como eixo estruturador da formação docente", 
apresentado por Santiago e Batista Neto (2000), que estabelece “a aproximação entre os 
espaços de formação e de exercício profissional, e a prática de ensino enquanto processo de 
investigação pedagógica” (SANTIAGO; BATISTA NETO, 2000). O Estágio Supervisionado foi 
instituído a partir do terceiro período, sob a forma de Prática de Ensino, e estende-se por todo 
o processo de formação inicial através das disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) e 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O Trabalho de Conclusão de Curso é apresentado na 
forma de artigo científico como resultado da formação de professor. 



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

cursavam a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II do curso de Pedagogia da 

UFPE no 2º semestre letivo de 2007, colhidos através de entrevista. Quanto aos sujeitos 

entrevistados, em linhas gerais, observamos a predominância de alunos do sexo 

feminino na faixa etária de 20 a 30 anos, provenientes tanto de escolas públicas quanto 

de escolas particulares. 

  
A ESCRITA NO CURSO DE PEDAGOGIA 

 
De acordo com os depoimentos dos estudantes, percebemos que a prática da 

escrita está presente diariamente no percurso acadêmico, seja nas atividades solicitadas 

pelo professor ou nas anotações sobre os conteúdos trabalhados nas disciplinas. 

Na opinião dos estudantes, a formação inicial oportuniza o desenvolvimento da 

escrita pela grande quantidade de produções textuais que são realizadas e que fazem 

com que o aluno exercite esta habilidade em todo o percurso da graduação. A realização 

destas atividades não se restringe à sala de aula, mas estende-se para o dia a dia em 

casa, seja em decorrência dos trabalhos passados para casa, seja pelo hábito que alguns 

alunos têm de estudar escrevendo. 

Algumas disciplinas foram identificadas como mais favoráveis ao 

desenvolvimento da capacidade escritora, em decorrência da forma como foram 

conduzidas pelos docentes, principalmente no que se refere à significância das 

solicitações textuais, à exigência do professor, ao retorno das produções de escrita dos 

alunos e ao incentivo para o desenvolvimento do pensamento reflexivo do aluno. 

Quando os docentes assumem atitudes que valorizam e encorajam os posicionamentos 

reflexivos dos alunos, eles respondem aos debates de forma mais crítica e se sentem 

com liberdade para exporem seu ponto de vista e dialogarem com os autores. Quando, 

ao contrário do que foi exposto, o professor posiciona-se como o único detentor do 

saber, ele favorece a formação de alunos reprodutores e omissos, como retrata a fala de 

Mariana: 

 

 [...] cabe ao aluno fazer separação né, dos professores que 

reproduziam e os professores que construíam com você a escrita né. 

Eu sabia que tinha professores que gostavam que eu escrevesse o que 

eles gostavam de ouvir né. Então, não que eu não refletisse, que eu 

não soubesse como é que deve ser, mas eu fazia isso, pra 

sobrevivência aqui dentro né. (Q7) 
 



A TCC foi citada como uma das disciplinas que mais favoreceu o progresso da 

escrita porque o processo de construção do artigo científico é acompanhado diretamente 

por um professor-orientador, que auxilia o aluno desde a indicação bibliográfica até a 

revisão mais minuciosa do texto, fato que não é comum na elaboração de outras 

produções textuais. Esta orientação individualizada atende às dificuldades específicas de 

cada aluno e auxiliam-no no desenvolvimento da sua escrita e na superação de suas 

limitações. Além disso, a pesquisa exige que o aluno realize ”mais leituras para 

adquirir uma bagagem de conhecimento necessária tanto para escrever a 

fundamentação teórica, quanto para estabelecer um diálogo entre os dados coletados 

na pesquisa e a literatura, durante a análise dos dados” (Milena: Q20).  

As PPPs também foram destacadas como umas das disciplinas mais importantes 

da formação inicial, primeiramente, por favorecerem o diálogo entre conhecimentos, 

saberes e práticas. Em outras palavras, as PPPs consistem numa oportunidade de “[...] 

investigar na, sobre e para a ação educativa e para partilhar resultados e processos com 

os outros” (ALARCÃO, 2001, p. 21). Este confronto entre as realidades teórica e 

prática permitiu que os alunos tivessem um novo olhar para as ações desempenhadas 

nas escolas e pudessem identificar os efeitos que estas ações acarretavam para a 

aprendizagem dos alunos, nas diversas áreas do conhecimento. 

Em segundo lugar, porque a prática dos relatórios está presente em todo o 

percurso das PPPs. Segundo os discentes, os relatórios são considerados um gênero 

textual que favorece o desenvolvimento da escrita por exigirem um posicionamento 

reflexivo do discente, construído a partir do confronto entre as vivências na escola e a 

teoria recebida na universidade.  

Apesar de ter sido unânime o reconhecimento de uma melhora significativa na 

escrita ao final do curso, através da realização de atividades de escrita presentes no 

universo acadêmico4; nem todos os alunos tiveram as suas expectativas contempladas 

em relação ao favorecimento desta habilidade na graduação. A justificativa para estas 

queixas referem-se à solicitação de atividades de escrita que pouco favoreceram o 

processo de aprendizagem, por não terem induzido o aluno a desenvolver uma análise 

crítica das leituras; à pouca diversidade de gêneros textuais trabalhados; à freqüência de 

debates, seminários, provas e produções textuais realizadas em grupo; e às falhas na 

atuação do professor frente às correções das produções escritas dos alunos. 
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 Resumos, questionários, fichamentos, resenhas, crônicas, relatórios e artigo científico. 



Para os estudantes, a prática do resumo não induz à realização de uma análise 

crítica e reflexiva do texto, considerada por eles como a dificuldade mais freqüente, 

encontrada na formação inicial, em relação à escrita. Como pode ser observado neste 

depoimento:  

 

O problema realmente é criar a escrita. Porque uma coisa é você 

trabalhar resumindo e você só ter que mudar algumas coisas [...] Eu 
acho que a gente tem que trabalhar mais em cima de aprender a 

escrever mesmo, a construir os nossos textos, tá entendendo? [...] 

resumo mesmo não me ajuda muito, as vezes você nem entende 

determinados textos, mas você tá até fazendo resumo, entendeu? 

(Q5). 
 

Esta representação que os estudantes têm dos resumos é fruto da forma como 

este gênero textual vem sendo trabalhado na educação básica. Schneuwly e Dolz (1999) 

revelam que a cultura do sistema escolar define o resumo como uma representação 

sintética do texto que será resumido, razão que leva uma grande parte dos estudantes, 

inclusive os que já estão no ensino superior, a entenderem que a tarefa de resumir 

demanda apenas a manutenção das idéias do texto, preservando, inclusive, a forma de 

dizer do autor. Talvez seja esta a razão para que, na maioria das vezes, o resumo 

construído na escola apresente-se como uma cópia de trechos do texto-base, 

organizados com o fim de atestar, ao professor, que a leitura foi realizada (ASSIS, 

MATÊNCIO E SILVA, 2001; ASSIS E MATA 2005).  

As provas também foram citadas com uma das práticas de escrita realizadas na 

formação inicial5. A sua presença foi alvo de divergência entre as opiniões dos alunos. 

Há aqueles que caracterizam a prova como um método ineficaz de avaliação por serem 

realizadas sob um clima de tensão e dentro de um período de tempo limitado; e outros 

que a consideram um meio válido do professor avaliar os conhecimentos do aluno e o 

seu desempenho na escrita. Fato que nem sempre acontece com as demais produções de 

escrita solicitadas no curso. Conforme relata Jailson, existem muitas facilidades para o 

estudante adquirir um trabalho já pronto, através da internet ou do “Zé Moleza”6, como 

está exposto no seu depoimento: 

 

                                                 
5
 Apesar de reconhecermos este equívoco na conceituação de prova, já que a mesma consiste 
em uma forma de avaliar as produções textuais dos alunos e não numa prática de escrita 
propriamente dita, consideramos mais correto comentá-la na forma como foi identificada pelos 
estudantes. 
6
 Site criado para “ajudar a vida acadêmica do aluno e a economizar o seu tempo e dinheiro 
nos trabalhos da faculdade.” 



 [...] Eu via muita gente levando o curso com a barriga, fazendo o 

trabalho que o professor passava pesquisando na internet, tinha 

gente que pagava 40 conto no Zé Moleza, pegava o trabalho feito. 

Tinha gente que trazia o trabalho e ainda tava com a nota de rodapé 

da página da internet [...]) (Q6). 
 

Esta prática mencionada pelo aluno tem-se tornado cada vez mais freqüente, no 

contexto da sociedade informatizada, em que as facilidades se tornaram ainda maiores 

com a internet. Pesquisando sobre o plágio no universo acadêmico, Silva (s/d) observou 

que a internet está presente na vida dos discentes e que os mesmos utilizam os textos 

digitais para a elaboração dos trabalhos solicitados pela universidade, seja para 

solucionar problemas referentes à falta de tempo, seja para dar-lhes embasamento 

teórico. 

A grande freqüência com que os trabalhos em grupo foram solicitados na 

formação inicial também foi alvo de críticas. Para a maioria dos discentes, os trabalhos 

em grupo não constituem um método eficaz para a avaliação do desempenho individual 

de cada um, nem em relação à apropriação dos conteúdos, nem em relação à capacidade 

escritora. Fato que gera insegurança nos alunos, por não se sentirem capazes de realizar 

uma produção individual. 

Os seminários foram freqüentes e, segundo os alunos, os textos produzidos para 

a apresentação dos seminários não favorecem o desenvolvimento da escrita por 

consistirem em uma mera reprodução das leituras realizadas, além de limitarem a 

aprendizagem da turma ao conteúdo que foi exposto pelo grupo.  

Apesar de reconhecerem o avanço conquistado em suas habilidades com a 

escrita quando comparado com a fase inicial da graduação, a dificuldade para escrever 

ainda é uma queixa constante nos depoimentos dos estudantes. Esta dificuldade refere-

se a diferentes aspectos da escrita: dificuldade em expor as idéias no papel e 

dificuldades relacionadas à microestrutura do texto – grafia, seleção vocabular, 

pontuação, concordância, regência, entre outros - trazidas desde o período escolar. 

Segundo os discentes, a formação inicial não promoveu a superação destas deficiências 

da maneira como deveria por terem sido pouco consideradas nas correções de suas 

produções textuais, pois os professores enfatizavam mais o conteúdo.  

A ausência de correções impossibilita o aluno de avaliar a sua escrita e os erros 

que comete, dificultando a superação dos mesmos; além de ser interpretada como um 

descaso da parte do professor e uma desconfiança de que ele nem sequer leu os textos 

escritos.  



O relato de Isabele demonstra esta certeza que os alunos tinham de que, 

dependendo do professor, seus trabalhos não seriam lidos: 

 
[...] a maioria não corrige todos os textos. Se você perguntar pros 

alunos de Pedagogia: você acha que os professores lêem tudo que 

você escreveu? Eles vão dizer: 50%, 60% não. Eu tinha uma amiga 

que ela teve a coragem de escrever a letra de uma música no meio do 

texto, só pra ver se o professor lia o texto, aí ela escreveu e ele não 

percebeu, quer dizer que ele não leu. Ela recebeu nota boa e tal, 

passou e isso quer dizer o que? [...] (Q5) 
 

Através deste depoimento podemos perceber, além da ausência de correção nos 

textos produzidos pelos alunos, a reprodução de uma “lógica escolar” (SILVA, s/d), em 

que os textos existem para serem corrigidos para ganhar nota ou apenas para cumprirem 

uma exigência do professor e serem aprovados na disciplina. Em outros relatos essa 

“lógica escolar” também se evidencia na dependência do aluno diante das condições de 

produção criadas pelo professor. Como podemos observar na fala de Milena quando diz 

que “é um querer do professor que a gente construa alguma coisa escrita ou não, tá 

entendendo? Porque quem cobra isso é ele”. (Q5) e de Marina ao afirmar que “depende 

do professor, aqueles professores que cobram, todo mundo faz, aqueles que não cobram 

quase ninguém faz.’ (Q16). 

Nem todos os alunos entrevistados possuem dificuldades em relação ao uso da 

escrita e afirmam terem ingressado na graduação apresentando uma boa relação com 

esta habilidade. Estes alunos atribuem às atividades realizadas no Magistério as 

responsáveis pelo progresso de suas escritas: “no Magistério a freqüência da escrita era 

direta, direta... tinha muito trabalho individual, e também tinha muita prova” (Luana: 

Q4); o período escolar: “a gente tinha um livrinho de redação e sempre tava fazendo.” 

(Marina: Q4) e o ambiente familiar, “meu pai e minha mãe sempre me estimularam 

bastante a ler e a escrever, agora não no sentido de dizer: meu filho vá, pegue ali 

aquele livro, mas eu via meus pais lendo livro” (Jailson: Q4). Segundo Lins e Silva 

(2004), este fato justifica-se porque a família constrói um conjunto de disposições, 

crenças e atitudes mais favoráveis a uma relação menos tensa com a escrita, que induz o 

indivíduo a desenvolver os mesmos hábitos de leitura e escrita observados em casa.  

Embora a leitura não estivesse formalmente presente em nossos 

questionamentos, ela foi um tema abordado em vários momentos da entrevista e 

apareceu sempre interligada ao processo de desenvolvimento da escrita, principalmente, 

pela bagagem de conhecimentos que o leitor adquire ao ler e que serve de embasamento 



teórico na construção de um texto. Outro benefício que a leitura oferece é a 

oportunidade que o leitor tem de vivenciar diferentes gêneros textuais e apreender sobre 

a organização de cada um; observar detalhes sobre a estrutura do texto, a construção de 

parágrafos, grafia de palavras e outros.  

Infelizmente, nem todas as leituras solicitadas no curso foram realizadas pelos 

discentes, seja pelo tempo restrito dos alunos que trabalham; pela grande quantidade de 

textos, associada a pouca cobrança dos professores; pelos trabalhos em grupo que levam 

os alunos a fazerem uma leitura recortada do assunto; pela pouca freqüência de provas 

dissertativas; e pela pouca significância das indicações de leitura, que nem sempre 

despertam o interesse dos alunos.  

Esta pouca realização de leituras no decorrer da formação inicial traz 

conseqüências negativas tanto para o momento da construção do trabalho de conclusão 

de curso, pela exigência de leituras que a fundamentação teórica da pesquisa requer, 

como para a prática profissional daqueles que não apresentam facilidade para escrever. 

Na concepção dos estudantes, é preciso que o professor tenha habilidade com a 

escrita para que possa melhor desenvolvê-la em seus alunos e propiciar ambiente 

estimulador. A competência de sua prática profissional está diretamente ligada às suas 

habilidades com os conteúdos que vai estimular nos alunos.  

 

O PROCESSO DA CONSTRUÇÃO ESCRITA DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

A realização do artigo científico foi considerada, por todos os discentes 

entrevistados, uma vivência enriquecedora. A principal justificativa para esta afirmação 

refere-se à oportunidade que o aluno teve de receber a assistência exclusiva de um 

professor (orientador), destinado a orientá-lo durante o percurso de construção do TCC. 

Mais uma vez os estudantes remeteram a responsabilidade pelo progresso de sua 

escrita à figura do professor (orientador), como um elemento facilitador da construção 

do artigo científico pelas experiências que proporcionou aos alunos e que contribuíram 

para o amadurecimento destes, tanto em relação à escrita quanto em relação à aquisição 

do conhecimento. 

A relação estabelecida com o orientador foi considerada fundamental para a 

realização do trabalho de conclusão de curso por dois aspectos principais. 

Primeiramente, pela relação de amizade e empatia estabelecida entre o orientador e os 

alunos. Através de seus relatos percebemos uma admiração pelo orientador e o 



estabelecimento de laços afetivos, construídos através de diálogos que auxiliavam a 

realização da pesquisa, dando o suporte necessário tanto para a superação de 

inseguranças e dificuldades quanto para o direcionamento do aluno na busca de 

conhecimentos (CÔCO, 2005). 

Em segundo lugar, pelas intervenções do orientador durante a construção do 

artigo científico, que ajudaram os alunos a vencerem suas próprias limitações em 

relação à escrita. Como defende Assis (2006, p. 14), a correção de texto consiste em 

uma “estratégia metodológica de destaque para o processo de ensino e de aprendizagem 

da escrita acadêmica”.  

Além destes benefícios propiciados pelas orientações, o avanço alcançado em 

suas habilidades com a escrita também foi decorrência das experiências de leitura e 

escrita realizadas durante o processo de construção do TCC. Segundo os estudantes, o 

artigo científico exigiu que o aluno aprendesse a organizar suas idéias e a expressar 

melhor seu pensamento; a realizar mais leituras para estabelecer uma relação dialógica 

com diferentes autores; e a buscar os conhecimentos trabalhados no decorrer do curso, 

que fossem afins com a temática. 

A busca por estes conhecimentos desenvolveu a capacidade reflexiva do aluno, 

na medida em que o levou a refletir sobre as leituras realizadas no curso, tentando 

associá-las com a temática em discussão, assim como a relacionar os conhecimentos 

teóricos pesquisados com a realidade da prática profissional.   

Apesar da maioria dos discentes considerar que todas as atividades de escrita 

trabalhadas ao longo do curso favoreceram a construção do artigo científico, foram 

freqüentes as queixas quanto à pouca familiaridade com este gênero textual, tanto em 

termos de leitura quanto em termos de escrita. Na opinião de Milena, se, ao contrário do 

que ocorreu, a graduação tivesse propiciado a prática do artigo científico em outras 

disciplinas da graduação, a realização do TCC teria sido uma experiência bem menos 

estressante: “até leitura de artigos não trabalharam muito com a gente em sala de aula, 

só esses textos normais de xerox” (Q1). 

Quando indagados sobre o surgimento da temática do TCC, os discentes 

retrataram experiências vivenciadas em diferentes momentos da formação inicial e nas 

atividades extracurriculares, oferecidas na graduação, como: monitoria acadêmica, 

atividades de extensão, grupo de estudo, atuação em sala de aula e iniciação científica. 

A liberdade de decidir sobre qual assunto estudar levou os alunos a buscarem um 

tema de seu interesse, que trouxesse contribuições tanto para sua formação quanto para 



sua prática profissional. Por este motivo, durante as entrevistas foi possível percebemos 

o entusiasmo dos estudantes pela investigação do objeto de estudo e pela aquisição de 

novos conhecimentos (SNYDERS,1995; AJUB BRIDI, 2004). 

Dentre a diversidade de experiências oportunizadas pela formação inicial, as 

PPPs constituíram um campo bastante rico para despertar o interesse dos estudantes 

pela investigação e para influenciar no surgimento das diferentes temáticas 

apresentadas. O contato com a realidade profissional durante os estágios de Práticas de 

Ensino permitiu que os estudantes vivenciassem não apenas a docência em sala de aula, 

mas também os problemas e dificuldades que o atual sistema público de ensino vem 

enfrentando, e tivessem o interesse de investigá-los através da iniciação científica 

oportunizada na construção do TCC. 

A importância da formação científica nos cursos de graduação tem sido assunto 

presente nos debates envolvendo as universidades brasileiras, pela necessidade de se 

formar um profissional cada vez mais qualificado e preparado para enfrentar os desafios 

atuais da sociedade. Neste cenário de profundas mudanças sociais e econômicas, 

ampliaram-se as necessidades educacionais da população e já não basta que a formação 

inicial prepare o indivíduo para o exercício de uma profissão, apenas integrando-o ao 

mundo do trabalho (AJUB BRIDI, 2004).  

Através dos depoimentos dos alunos sobre as experiências vivenciadas ao longo 

do curso e na construção do trabalho de conclusão de curso, percebemos que os mesmos 

chegaram ao final da graduação conscientes dos avanços conquistados em relação à sua 

capacidade escritora. O TCC constituiu uma das provas de que os alunos reconheceram 

o desenvolvimento de sua escrita, pela satisfação demonstrada por terem conseguido 

escrever um artigo científico de qualidade. Como afirma Renata: 

 
Eu acho que a gente vai sair preparado da academia. Se alguém 

dissesse assim: Renata, faz um artigo pra mim. Eu acho que eu seria 

capaz assim de revisar a literatura, fazer análise de dados, 

considerações, metodologia, introdução, objetivos... (Q19) 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao analisarmos as falas dos discentes sobre suas experiências com a escrita no 

decorrer da graduação, ficou claro o papel importante que o domínio desta habilidade 

exerce na atuação profissional do professor. 



Apesar de reconhecerem que o curso favoreceu o desenvolvimento da escrita e 

acreditarem no progresso alcançado em suas produções textuais, na concepção deles a 

formação inicial propiciou o exercício da escrita através de atividades pouco 

significativas que, em sua maioria, induziram o aluno a reproduzir o conteúdo do texto. 

Além disso, consideram que tenham sido poucas as oportunidades de vivenciarem a 

escrita de diferentes gêneros textuais e que, quando estas ocorreram, em sua maioria, 

não tiveram a orientação do professor.  

O processo de realização do artigo científico foi citado como um período que 

trouxe muitos benefícios para o discente, tanto no que diz respeito ao avanço 

conquistado na escrita, pela assistência individualizada recebida do orientador, como 

também pelas leituras realizadas em decorrência da necessidade de se estabelecer uma 

relação dialógica com os autores. O empenho dos alunos, demonstrado durante a 

realização do TCC, foi justificado por eles pela significância da atividade solicitada, não 

apenas pela razão de dependerem da aprovação do trabalho para concluírem a 

graduação, mas, também, por terem a certeza de que seria uma produção lida por uma 

banca, além de considerarem o tema interessante e/ou relevante para o meio 

educacional. Estas colocações nos levam a refletir na mudança de postura adotada pelos 

discentes quando acreditam que seu texto será valorizado pelo professor e que terão um 

retorno do trabalho realizado, seja pelo reconhecimento da relevância do tema, seja pelo 

interesse que desperta ou pela própria elaboração da escrita e estrutura textual.  

Através do que foi exposto, em função dos resultados encontrados na entrevista, 

pudemos perceber que, em todos os momentos, a evolução da escrita foi reconhecida 

pelos alunos. Ao lado deste reconhecimento também foi visível a satisfação dos 

discentes ao perceberem o progresso alcançado em suas produções, principalmente pelo 

fato de acreditarem que existe uma estreita relação entre a habilidade que o professor 

tem com a escrita e os eventos de letramento que poderá propor aos alunos no exercício 

da profissão.  

Sendo assim, foi com satisfação que percebemos a competência da formação 

inicial do curso de Pedagogia da UFPE em favorecer o desenvolvimento da capacidade 

escritora dos discentes. Mas gostaríamos de apontar algumas reflexões que nos parecem 

relevantes para os estudos sobre os eventos de letramento no ambiente acadêmico. 

Primeiramente, acreditamos que a formação inicial deva oportunizar mais a vivência 

dos alunos dentro da diversidade de gêneros textuais, que favoreça a sua inserção em 

práticas de leitura e escrita de maior prestígio na sociedade (KLEIMAN, 2005), dada a 



exigência cada vez maior do uso proficiente da escrita no cenário social. Em segundo 

lugar, por considerarmos o processo de formação de professores um processo contínuo 

relacionado intimamente com a linguagem, que não se conclui com o término da 

graduação, se faz necessário que o professor continue a receber, após a conclusão da 

graduação, através da formação continuada, os subsídios necessários para adquirir uma 

postura mais autônoma enquanto leitor e escritor. Pois, concordamos com Chartier 

quando afirma que “nunca se termina de aprender a ler e a escrever” (2007, p. 184). 

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

formação profissional do professor, mas buscamos trazer contribuições referentes ao 

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

futuros professores se tornem mais proficientes no uso desta habilidade e promovam, 

em sua prática pedagógica, atos de escrita mais significativos e mais próximos da 

prática social de escrita. 
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