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Resumo: Muitos são os trabalhos que discutem o letramento na educação básica brasileira. No 

entanto, o letramento acadêmico não tem recebido a merecida atenção na universidade, apesar 

do fato de que a proficiência linguística dos alunos consistir em assunto comum juntos aos 

professores universitários, na grande maioria das vezes tendo em vista a pouca familiaridade 

apresentada pelos acadêmicos com a leitura e a produção de textos, não importa em que gênero. 

Os estudos sobre a escrita de alunos universitários hoje não podem ser desvinculados dos 

contextos sócio-histórico-culturais de que vêm os acadêmicos, considerando, para tanto, os 

tipos de letramento com os quais têm contato, especialmente fora da universidade. O presente 

trabalho pretende, a partir disso, analisar o grau de contato que os alunos ingressantes na 

universidade possuem com o letramento acadêmico, o que inclui experiências com relatórios, 

resenhas, projetos de pesquisa, dentre outros. As considerações apresentadas baseiam-se em 

experiências de ensino em cursos diversos na Universidade de Passo Fundo, especificamente 

em disciplinas ligadas à Área de Língua Portuguesa. Para tanto, parte-se de uma concepção 

enunciativa da linguagem, tomando os gêneros como uma solidificação de um comportamento 

social.  Ao final, objetiva-se provar que as concepções de texto e de discurso adotadas no âmbito 

universitário transformam a escrita, nos cursos de graduação, em um modelo engessado de texto 

escolar, o qual nega os pressupostos de gênero estabelecidos por Bakhtin – adotado como 

teórico substancial nesse trabalho - que dizem respeito à forma composicional, ao estilo e, 

especialmente, às diversas possibilidades que o domínio discursivo das ciências humanas 

propicia. Dessa forma, busca-se provar, através de registros escritos de acadêmicos, que a não-

familiaridade com os gêneros acadêmicos – resenhas, monografias, entre outros – não está 

restrita a tais gêneros, de circulação quase que exclusiva no âmbito universitário, estendendo-

se a gêneros de circulação social, como artigos de opinião e até mesmo crônicas e charges. Tal 

distanciamento cria, nos alunos, um estranhamento que vai além do desconhecimento a respeito 

dos gêneros típicos do ambiente universitário, chegando a atingir inclusive as características 

básicas do texto escrito. A pergunta que fica, então, e à qual se pretende lançar luz com esse 

trabalho ainda em andamento, é: as limitações na produção escrita de alunos universitários se 

devem à sua falta de intimidade com o gênero acadêmico, à impossibilidade de inscrever-se 

enquanto autor em tais práticas ou ao pouco contato sistematizado com a língua escrita e a um 

desconhecimento do seu funcionamento? 
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Grande parte dos campos da atividade humana estão associados ao uso da linguagem, 

sendo que “cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2011, p. 262, grifo do 

autor).  Dessa forma, a comunicação humana através da linguagem se dá, obrigatoriamente, 

pelos gêneros textuais, principalmente considerando o caráter socio-discursivo destes, uma vez 

que os enunciados que dão materialidade à língua concretizam-se em situações comunicativas 

recorrentes. De acordo com Marcuschi (2008, p. 151), “é impossível se comunicar verbalmente 

a não ser por algum gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por 

algum texto”.  

A interação humana ocorre nas mais diversas esferas de atividade: escolar, do trabalho, 

familiar, etc. A cada situação comunicativa, o falante mobiliza a língua de maneira específica, 

adequando-a à intenção de comunicação por intermédio de escolhas que criam uma série de 

efeitos formais e funcionais. 

Nas relações comunicativas diárias, um mesmo gênero pode assumir estrutura e 

linguagem diferenciadas, de acordo com a esfera de atividade em que é produzido. Tal 

flexibilidade constituiu a “heterogeneidade de gêneros” (BAKHTIN, 2011, p. 262), que é fruto 

das infinitas relações sociais que podem ser estabelecidas pelos seres humanos. Assim, na 

mesma proporção em que as atividades linguísticas se ampliam e se remodelam, ampliam-se e 

remodelam-se os gêneros textuais que as englobam. Fiorin ressalta, sobre isso, que  

 

não só cada gênero está em incessante alteração, [mas] também está em contínua 

mudança seu repertório, pois, à medida que as esferas de atividade se desenvolvem e 

ficam mais complexas, gêneros desaparecem ou aparecem, gêneros se diferenciam, 

gêneros ganham um novo estilo (2008, p. 65). 

 

Os gêneros, apesar dessa característica paradoxal de plasticidade e de identidade, 

constituem enunciados reconhecíveis nas atividades interacionais pela linguagem. Tal 

reconhecimento é possível pela existência de elementos que, além de marcarem as condições 

específicas de produção, deixam implícitas as suas finalidades. Dentre esses elementos, pode-

se citar o conteúdo temático, a estrutura composicional e o estilo da linguagem, os quais estão 

“indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação” (BAKHTIN, 2011, p. 262). 

O conteúdo temático refere-se aos diferentes temas que permeiam cada esfera de 

atividade, conferindo “o domínio de sentido de que se ocupa o gênero” (FIORIN, 2008, p. 62). 

Quanto à estrutura composicional, cada gênero apresenta uma determinada estrutura, que 

corresponde ao modo de organização e estruturação do enunciado. O estilo da linguagem, por 

sua vez, associa-se à possibilidade de individualização do enunciado, correspondendo à seleção 



de recursos linguísticos a serem empregados no discurso em função da esfera em que o gênero 

circulará, transitando entre formalidade ou informalidade, termos técnicos e vocabulário 

específicos, por exemplo. Entretanto, apesar dessa individualização do enunciado, em que o 

enunciador faz escolhas linguísticas subjetivas, não é possível se distanciar demasiadamente 

das coerções postas pelo estilo próprio de cada gênero, sob pena de o texto perder a identidade 

e/ou a credibilidade. 

Há uma tendência de em que situações comunicativas mais formais sejam utilizados 

gêneros mais rígidos, em oposição ao que ocorre no cotidiano das relações corriqueiras, em que 

os gêneros transmutam-se em outros, guardando um pouco da identidade com alguns, mas 

introduzindo características diferentes ao longo do tempo, como acontece com a carta, que 

modernamente se transmutou em e-mail e, mais recentemente, em conversa de whatsapp.  

É no contexto da formalidade que se inserem os gêneros acadêmicos, objeto de interesse 

no presente artigo. A padronização é tamanha que há até mesmo uma associação de âmbito 

nacional responsável pela sistematização de documentos, com a missão de “prover a sociedade 

brasileira de conhecimento sistematizado, por meio de documentos normativos, que permita a 

produção, a comercialização e o uso de bens e serviços” (Disponível em: 

http://www.abnt.org.br/abnt/missao-visao-e-valores).  

Ao ingressar na universidade, o estudante depara-se com uma nova realidade de estudos 

que privilegia a pesquisa. Isso ocorre tanto em termos de leitura, haja vista que é nessa etapa 

que a maioria dos alunos entra em contato com textos de ordem técnica da sua área específica, 

quanto de produção textual, pois do acadêmico é exigida, com frequência, a demonstração de 

que foi feita determinada leitura através de uma resenha, de um resumo. Já em níveis mais 

adiantados, que não o início da caminhada acadêmica, são frequentes as solicitações de artigos 

científicos e projetos de pesquisa, os quais não só devem revelar as leituras teóricas feitas como 

também – e principalmente – produzir um novo conhecimento.  

É preciso lembrar, porém, que esses gêneros textuais não fazem parte das práticas de 

escrita do ensino fundamental e médio, uma vez que não dizem respeito às necessidades desses 

níveis de ensino. Assim, parece justa a ideia de que os currículos das universidades devam 

prever, tal como defende Bakhtin, cujas acepções já foram brevemente apresentadas 

anteriormente, o contato sistemático e analítico dos alunos com os gêneros de escrita 

universitária, para somente após feita essa familiarização com a superestrutura do gênero em 

pauta se passe à produção de textos de resumo, de resenhas, de projetos de pesquisa, dentre 

outros.  

Tudo isso guarda estreita relação com uma perspectiva sócio-cultural enunciativa da 

linguagem, pois o domínio do gênero é um comportamento social e a experiência com ele é 



típica de algumas comunidades e ausente em outras. Daí a necessidade de se tratar a 

inexperiência do aluno em relação aos gêneros, e não a sua inaptidão ou pobreza de 

conhecimento. Eventualmente, pode acontecer, inclusive, de um aluno demonstrar um bom 

desempenho na produção de um texto narrativo, mas ter uma avaliação baixa na produção de 

um texto do gênero resenha crítica, por exemplo, por absoluta falta de familiaridade com o 

texto.  

Tal familiaridade nos conduz ao próximo tópico a ser abordado neste artigo: a questão 

dos letramentos.   

 

Letramento e multiletramentos  

 

Para dar conta das novas demandas sociais, os princípios do letramento consistem em 

um avanço, principalmente nas disciplinas de línguas, as quais devem oportunizar momentos 

de constituição de identidades múltiplas e não formas padronizadas. Sendo assim, as práticas 

de ensino de línguas devem contemplar gêneros textuais diferenciados e autênticos.  

Segundo Anstey e Bull (2006), o aluno tem de ser capaz de lidar com os 

multiletramentos impostos pelas grandes mudanças sociais, de maneira que consiga ouvir, 

assistir, ler e produzir diferentes textos que utilizem meios semióticos distintos, mas sempre 

considerando o objetivo e o propósito que se quer atingir.   

Para Kleiman (2005), o letramento vai muito além de compreender os sentidos das 

palavras, perpassando também os aspectos constitutivos do sujeito em qualquer situação que 

ele se encontre e seja capaz de se comunicar, tanto na língua falada quanto na escrita. Ainda 

segundo Kleiman (2005), é importante lembrar que letramento não é alfabetização, não é 

habilidade, mas é um processo que abrange o desenvolvimento e o uso dos sistemas da escrita 

nas sociedades, isto é, o desenvolvimento do processo da escrita refletindo as mudanças sociais 

ou tecnológicas, entre outras.  

Assim, o contexto atual exige que sejam pensados caminhos que garantam o ensino de 

língua de modo multicultural, pensando no uso variado de gêneros de maneira a dar conta dos 

complexos usos da linguagem, trazendo à tona conceitos como heterogeneidade da linguagem 

e da cultura.  

Nesse sentido, os sujeitos, segundo a teoria dos novos letramentos, devem desconstruir 

práticas sociais e pensamentos monoculturais excludentes e serem levados a reconstruí-los a 

partir da criticidade e da reflexão, sempre levando em consideração os aspectos sociais e 

culturais presentes (COPE; KALANTZIS, 2006).  



De acordo com Silva (2011), o termo letramento apareceu pela primeira vez nos anos 

70 com alguns educadores que se inspiravam nos estudos de Paulo Freire e em seu 

entendimento sobre letramento como uma prática social e não somente relacionado à 

alfabetização. No Brasil, as discussões sobre letramento tiveram início com autores como Mary 

Kato, Ângela Kleiman, Roxane Rojo e Magda Soares.  

Segundo Magda Soares (2000), as concepções de letramento começaram realmente a 

estar presente na educação a partir dos anos 80. O letramento pode ser entendido, segundo 

Soares (2000, p. 17-18), como “o estado ou a condição que assume aquele que aprende a ler e 

a escrever e envolve-se nas práticas sociais de leitura e de escrita”. Isso corrobora o que dizem 

Assolini e Tfouni (1999), que consideram as práticas sociais fortes influenciadores de uma 

sociedade. Tendo como base esse pensamento, Assolini e Tfouni (1999) propõem práticas de 

letramento onde os discursos da leitura e da escrita interpenetrem-se e tenham realmente uma 

utilidade social. Assim, o estudante poderá perceber o sentido do processo de aprendizagem de 

leitura e de produção textual, atribuindo, dessa forma, uma função à linguagem e às aulas de 

língua.  

De acordo com Soares (2000), trabalhar com questões de letramento é transformar 

pessoas, não no sentido de mudar a sua classe social ou a cultura, mas no sentido de lugar social, 

pois a maneira como o sujeito agirá no mundo e estará inserido na cultura com certeza serão 

diferentes. Questões de letramento servem, portanto, para mobilizar e redesenhar caminhos 

necessários para preparar o estudante para agir de forma autônoma, crítica e atuante no mundo 

no qual se insere.  

Trabalhar com questões de letramento, conforme Kleiman (2005), implica desenvolver 

atividades que tenham características de outras ações da vida social do sujeito, pois todos os 

envolvidos apresentam saberes diferentes, que são mobilizados, no momento certo, em favor 

dos interesses, intenções e objetivos individuais ou coletivos existentes.  

Para Rocha (2010, p. 67), a pedagogia dos multiletramentos dá ênfase ao 

“reconhecimento da diversidade étnica, linguística, identitária e cultural, assim como das 

múltiplas maneiras de se (re)construir sentidos pelas igualmente diversas formas e meios de 

comunicação”.  

Nesse contexto, pode-se falar em letramento acadêmico, sendo que dos alunos 

ingressantes em cursos superiores é cobrado, desde o início da sua trajetória, que produzam 

textos de gêneros com os quais não tiveram praticamente nenhum contato anterior, mesmo no 

contexto escolar, dentre os quais relatórios, resumos científicos, resenhas. Estabelece-se, então, 

o conflito: os alunos, com baixo desempenho nas produções por conta da sua falta de 

familiaridade com eles, são taxados como iletrados. 



Lillis (1999), em artigo sobre a escrita acadêmica, critica o fato de que muitas vezes as 

discussões sobre os gêneros acadêmicos – sua funcionalidade, estrutura e características – não 

serem jamais mencionadas, o que faz com que se crie uma mística em torno dos textos e da sua 

avaliação.  

Tão obscuras são as convenções acerca dos textos acadêmicos são os motivos que levam 

a academia a privilegiar alguns gêneros, especialmente considerando as configurações 

interativas desse meio. Mais uma vez, há um discurso que nunca chega a ser dito – os 

professores tomam tais saberes como de pleno domínio dos alunos, mesmo que eles nunca 

tenham tido contato com ele, nem teoricamente muito menos na prática da produção textual. 

 

Um texto dissertativo-argumentativo de um acadêmico e reflexões acerca da 

escrita acadêmica: o que uma coisa tem a ver com a outra? 

 

Para discutir a relação dos alunos universitários com a escrita, apresentamos, na 

sequência, um parágrafo dissertativo-argumentativo produzido por um aluno de nível II de um 

curso de licenciatura da Universidade de Passo Fundo. A identidade do aluno, bem como do 

Curso, está suprimida, dada a irrelevância destes dados para o escopo deste artigo.  

 

 
Fonte: arquivo pessoal das autoras, (2018). 

  

O texto foi produzido após uma discussão acerca dos padrões modernos de beleza, 

sobretudo os impostos pela mídia, e da análise discursiva tanto do texto verbal quanto não-

verbal do vídeo Dove – Retratos da Real Beleza (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=Il0nz0LHbcM). Os alunos foram solicitados a produzir um 

parágrafo dissertativo padrão em que desenvolvessem uma argumentação coerente e 

consistente acerca da temática.  

https://www.youtube.com/watch?v=Il0nz0LHbcM


O material produzido pelo aluno apresenta inúmeros problemas, a começar pelo fato de 

que ele não parece ter noção da estrutura de um parágrafo dissertativo, com frase-núcleo, 

desenvolvimento e conclusão (SOARES, 1989), tanto que produz três parágrafos, nenhum dos 

quais com estrutura adequada. O critério para a mudança de parágrafo parece ser o término da 

frase.  

Fazendo uma análise qualitativa do texto produzido, tomando-se como base algumas 

das considerações de Costa Val (1991), um dos fatores que já de início chama a atenção é a 

dificuldade apresentada pelo acadêmico para manter a coesão textual, a qual, na maior parte do 

texto, é garantida apenas pela repetição lexical: a palavra “beleza” se repete seis vezes; a palavra 

“vida”, quatro vezes. Isso já demonstra problemas para ao estabelecimento da continuidade 

textual e de articulação interna, que é garantida quase que exclusivamente pela repetição do 

referente. Não se pode deixar de mencionar a ocorrência do “portanto”, ao final do texto – ele 

insinua uma tentativa de conexão entre as ideias. Porém, no contexto em que aparece, introduz 

a conclusão de algo não desenvolvido anteriormente, criando, ao contrário do desejado, uma 

descontinuidade no texto, característica comum a todo o texto, fragmentado.  

Em termos de ideias, nenhum argumento é apresentado para provar que a busca 

exagerada pelos padrões estéticos impostos pode ser prejudicial: assim, o pensamento 

apresentado é circular, não atendendo ao critério de progressão e não alcançando nenhum efeito 

em termos de informatividade, pois nenhum dado novo é agregado. No desenvolvimento, em 

vez de apresentar a argumentação propriamente dita, o autor lança mão de um exemplo – o das 

modelos -, o que, no contexto, consiste em um estereótipo apresentado sem esclarecimentos ou 

discussão, além do mais apresentando uma generalização não recomendável, afirmando algo 

que não pode ser estendido, de forma imediata e simplista, a todos os elementos de uma 

determinada profissão. Já na conclusão – ou no que deveria ser a conclusão – o aluno diz que 

não adianta ir em busca da beleza e esquecer as consequências que isso pode trazer, sem, no 

entanto, ter falado dessas consequências ao longo do seu texto, somente as deixando implícitas, 

como no segmento “prejudicando a sua vida”. 

Enfim, os períodos resultam em um texto fragmentado, cujas frases não apresentam uma 

progressão de sentido, sendo que a fragilidade coesiva reflete as falhas na argumentatividade e 

na informatividade.   

Gramaticalmente, o texto é o que se pode chamar de “certinho” (COSTA VAL, 1991, 

p. 68): não há desvios morfossintáticos, a ortografia oficial é respeitada, a acentuação gráfica 

somente não segue as normas em vigência em uma ocorrência – “essas pessoas usam a beleza 

para se promover na vida, esquecendo que tem – e apenas duas vírgulas são omitidas: antes do 



pronome relativo que, que em “como as modelos, que exageram” e depois da conjunção 

“portanto”.  

Voltamos, agora, à pergunta lançada no título desta secção: o que uma coisa tem a ver 

com outra? No nosso entendimento, o problema de fundo dos dois gêneros textuais – os gêneros 

acadêmicos e os gêneros dissertativo-argumentativos – é o mesmo: trata-se de uma questão de 

letramento, em ambos os casos.  

Uma primeira observação a fazer é relativa à função socio-comunicativa da produção 

de textos nas duas situações: o aluno não parece atribuir importância ao processo de produção 

de textos como parte de um processo para construção e compartilhamento do conhecimento.  

Todos os estudos sobre gênero e letramento apontam para o fato de que os usos e as funções de 

um texto têm ligação direta com a colocação do sujeito como um ser que diz algo a alguém, ou 

seja, que tem como intenção comunicar algo. Porém, isso não parece ser o foco de atenção do 

aluno no texto apresentado neste artigo: nele, a preocupação parece ser a de manutenção da 

forma gramatical, mas não a de comunicar algo. A mesma constatação é facilmente feita em 

textos do gênero resenha produzidos no contexto universitário: vale muito mais a forma do que 

o conteúdo, o que pode revelar, implicitamente, a percepção, por parte do aluno, da visão 

privilegiada pela própria escola e “aprendida” por ele ao longo da sua caminhada escolar. O 

texto produzido não parece considerar uma situação de enunciação em específico, não se 

constituindo, portanto, em lugar de autoria dos alunos.  

Um segundo aspecto a ser ressaltado diz respeito especificamente à questão de 

letramento. O texto apresentado anteriormente é da tipologia dissertativa, teoricamente já 

explorada desde as séries finais do ensino fundamental. Tem-se, portanto, uma tipologia com a 

qual o aluno já tem familiaridade. Seria de se esperar, dessa forma, que os alunos produzissem 

textos argumentativos com propriedade, o que não se constata, porém, no exemplo apresentado. 

Isso leva a concluir que as questões estruturais, de características propriamente ditas desse 

gênero não sejam trabalhadas de fato na escola: em vez disso, a partir de uma determinada série 

da escolaridade, passa-se a cobrar dos alunos textos dissertativos, em vez de textos narrativos. 

A questão composicional fica implícita.  

O mesmo acontece em termos de escrita acadêmica: se adotamos uma concepção de 

linguagem como a de Bakhtin, é coerente que aceitemos a necessidade de que os acadêmicos, 

antes de produzir resenhas, ensaios, projetos de pesquisa, se familiarizem com as práticas de 

escrita universitária e tenham acesso a um trabalho sistematizado acerca desses gêneros.  

É, na nossa opinião, esse trabalho sistematizado que permitirá aos acadêmicos romper 

a inexperiência que têm em termos de escrita, o que é constitutivo das práticas de letramento. 

Dessa maneira, é a experiência de escrita e de reescrita, tanto de gêneros mais presentes no 



ensino fundamental e médio quanto, no que tange a esse artigo, o âmbito universitário, que fará 

um acadêmico dominar, na prática, determinado gênero: somente falar sobre ele não resolverá 

a questão, tampouco resolverá apenas escrever, sem um trabalho consistente sobre o gênero e 

um feedback acerca do texto produzido por ele próprio.  

Ampliando a proposta aqui apresentada, a ideia é de se criar comunidades de práticas 

de gêneros acadêmicos, nas quais esses aspectos, de funcionalidade e de características 

composicionais, sejam discutidos, mas que, acima de tudo, esteja presente a prática de escrita 

e de reescrita.  

Com isso, acreditamos que tanto é viável o atendimento à estrutura prototípica dos 

gêneros quanto a colocação dos alunos em um espaço de verdadeira autoria, de fato avaliando 

uma obra ou posicionando-se diante de um livro, mesmo que de forma singela, já que – temos 

de lembrar sempre – os autores de artigos ou obras adotadas em um curso universitário não 

restringem a sua formação à graduação, sendo, muitas vezes, teóricos de grande conceito junto 

às suas áreas, o que logicamente torna previsível que os alunos, que há pouco iniciaram suas 

caminhadas no ensino superior, não tenham críticas mais contundentes a fazer a respeito de 

postulados teóricos.  

  Práticas como esta tendem a tornar mais claras as regras de erudição típicas do texto 

acadêmico, regras essas que apesar de cobradas são pouco visíveis. Trata-se, então, de recompor 

lacunas deixadas por uma escolarização deficitária e ensinar ao aluno o que ele já devia saber 

antes de entrar na universidade.  

Tudo isso não tem relação alguma com a ideia de aprender ou treinar um conjunto de 

estratégias textuais e de conteúdos gramaticais, regras e convenções para que o trabalho seja 

realizado com sucesso. Implica, sim, criar um ambiente de produção e de reestruturação textual 

em que os sujeitos apliquem diferentes modos de linguagem, de enunciação, de dispositivos 

discursivos, assumindo seu espaço enquanto autor e atribuindo significado à produção. 

 

Considerações finais 

 

Um primeiro aspecto a considerar, na análise de proficiência de acadêmicos na produção 

de textos na universidade é a questão das relações de poder envolvidas nas relações mediadas 

pela linguagem, o que perpasso, obviamente, a instância de ensino superior. A ideia de que o 

professor “sabe”, e o aluno “não sabe”, mas “deveria saber” está bastante presente nos discursos 

oriundos de situações de escrita.  

Também é preciso considerar, nessa mesma linha de raciocínio, que o aluno não tem 

um letramento significativo em termos de gêneros acadêmicos, o que por vezes se estende a 



outros gêneros escolares, típicos do ensino fundamental e do ensino médio. Dessa forma, é no 

próprio contexto universitário que tem de ocorrer a prática de letramento, a partir da observação 

e da análise das práticas de leitura e de escrita dos alunos.  

Por fim, é preciso deixar claro que a mera solicitação “façam uma resenha, um artigo” 

não dá ao acadêmico os conceitos suficientemente claros e operacionais para que ele realize, a 

contento, a tarefa, deixando de ser encarados como um mero “trabalho da disciplina” para se 

constituir, de fato, em uma resenha ou em um artigo, dessa maneira sendo coerente com os 

princípios que regem cada gênero textual em pauta.  
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