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1. PALAVRAS INICIAIS

Como os processos seletivos são classificatórios com a nota de corte de acordo com o
número de vagas de cada curso, os alunos chegam ao ensino superior com fraco conhecimento
linguístico sem as bases mínimas de produção textual de cunho literário e acadêmico. Este
trabalho recorta algumas etapas do ensino de redação e produção de texto a alunos ingressantes
do ensino superior de cursos diversos de uma instituição de uma cidade do interior do estado de
São Paulo.

Para tanto, nas bases metodológicas, buscam-se, a princípio, textos introdutórios e
conceituais de cada curso para que os alunos possam entender a fundamentação da área escolhida
do ensino superior. Como os cursos apresentam na grade curricular somente dois ciclos
semestrais da disciplina Comunicação e Expressão com uma carga-horária restrita, seguem-se
quatro etapas de construção textual, assim: (i) temática e estrutura; (ii) coesão e coerência
textuais; (iii) vocabulário e nova ortografia; (iv) aplicações gramaticais. Os resultados positivos
têm sido demonstrados em sala de aula com as produções orais e escritas apresentadas nos
semestres pelos alunos no aprimoramento da linguagem subjetiva e objetiva em texto científico
de modo geral. Usam-se a multimídia e os recursos tecnológicos comuns na produção dos
trabalhos em laboratório de informática e, ainda, busca-se a preparação dos textos sempre
integrada à postura oral do alunado para a apresentação em evento acadêmico-científico interno e
externo.

2. O TEXTO NAS AULAS

A palavra escrever vem do latim «scrībo, is, psi, ptum, ĕre» “marcar com o estilo
(ponteiro ou haste de metal), traçar uma linha, marcar, assinalar, gravar, marcar com cunho,
desenhar, representar em caracteres, fazer letras, escrever”.

Escrever significa «representar por meio de caracteres ou escrita» e «expressar-se por
meio de escrita»; quer dizer ainda «compor (trabalho literário, científico etc.)» ou «narrar,
descrever, contar (algo) por meio da escrita». Em informática, também significa «introduzir
(informações) em determinado lugar da memória, em fitas magnéticas ou discos».
[Fonte: Dicionário Eletrônico Houaiss]

Redação é o processo de redigir (escrever) um texto. É uma atividade presente na
cultura civilizada desde a invenção da escrita, e atualmente considerada um campo profissional e
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artístico na literatura, na produção de roteiros, na elaboração de relatórios e documentos,
na publicidade e no jornalismo — entre diversas outras áreas.

A redação também é o termo usado no jargão jornalístico brasileiro para o ambiente de
trabalho dos jornalistas de um veículo, como: jornal, revista, rádio, TV ou mídia eletrônica.
Segundo Othon Garcia (2006), “aprender a escrever é, em grande parte, se não principalmente,
aprender a pensar, aprender a encontrar ideias e concatená-las, pois, assim como não é possível
dar o que não se tem, não se pode transmitir o que a mente não criou ou não aprovisionou”.
Ensinar a ler e a escrever são tarefas da escola, desafio indispensável para todas as
áreas/disciplinas escolares, uma vez que tais atividades são os meios básicos para o
desenvolvimento da capacidade de aprender e constituem competências para a formação do
educando, responsabilidade maior da escola.

Sabe-se que os alunos chegam ao ensino superior sem conhecimento da gama textual e
redação tanto de cunho literário e científico. Com toda a facilidade tecnológica para a produção
de texto [em word] e para a pesquisa de assuntos vários na internet, os alunos vêm com a cultura
bastante espontânea e imediata escrevendo seus euísmos e achismos sem profundidade técnica e
conteudística. Surgem as perguntas:

 Se os alunos não escrevem bem, de quem é a culpa?

 Qual foi a etapa “queimada” no processo escolar no ensino médio?

 Se há a facilidade da multimídia, por que há tantos livros para o ensino de produção de
texto?

 ABNT coloca tantas normas para a produção de texto e por que os graduandos precisam
tanto de seus professores e orientadores? E onde está a leitura dos alunos desde o ensino
básico e os mesmos não refletem sobre o texto lido?

Assim, para se chegar à leitura e produção, os objetivos básicos de textos seguem:

 Ler textos da área para argumentos sobre o curso escolhido;

 Buscar as ideias principais dos textos lidos na produção de resumo, resenha, pôster e
artigo;

 Saber corrigir o texto com as bases ortográficas vigentes e as regras gramaticais básicas
para aprimorar a coesão e a coerência textuais;

 Elaborar pôster, apresentação em PPT e artigo em grupo para exercitar o processo
redacional.

3. BREVE HISTÓRICO DA IES

A Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” teve a sua autorização de
funcionamento mediante o Parecer CEE 511/99, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE)
em 29 de outubro de 1999, e pela Portaria CEE 992/98, de 24 de março de 1999, contando em
sua fase inicial exclusivamente com o Curso de Administração de Empresas com ênfase em
Comércio Exterior, sendo que a primeiro turma formou-se no ano de 2003.

Na sequência, seis meses após a autorização de funcionamento do Curso de
Administração, foi autorizado o funcionamento do Curso de Engenharia Ambiental.
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Atualmente a Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” (FMPFM) oferece seis
cursos de graduação, sendo estes: Administração, Ciência da Computação, Engenharia
Ambiental, Engenharia Química, Nutrição e Psicologia. Atualmente a FMPFM tem cerca de 1000
alunos matriculados.

Dentro de seu escopo de ampliação, há estudos para a implantação dos cursos de Ciências
Contábeis, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia da Computação e Engenharia
Mecatrônica. Com estas ampliações de oferta de curso, a Faculdade Municipal Professor Franco
Montoro vislumbra a possibilidade de, em poucos anos, transformar-se em Centro Universitário
Regional.

3.1. Inserção Regional

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro está localizada na Região de Governo
de Campinas – SP, região que possui um dos maiores parques industrial, comercial e de serviços
do Estado de São Paulo. Estes segmentos de mercado estão em constante crescimento e
modernização, exigindo mão-de-obra qualificada nas mais diversas áreas. Que pese a existência
de universidades e faculdades na região, o município de Mogi Guaçu e aqueles mais próximos
carecem de instituições para a sua população local.

3.2 Missão

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, inspirada nos princípios de liberdade e
nos ideais de solidariedade humana, tem como objetivos gerais o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

3.3. Finalidades: Processo de Atualização Permanente

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro tem como principais finalidades:

 formação do indivíduo de forma ampla e global, permitindo o desenvolvimento de uma
consciência crítica, criativa dentro do meio social imposto pelos novos tempos;

 formação e capacitação de profissionais de nível superior, com domínio total das novas
tecnologias do conhecimento;

 incentivo ao trabalho de pesquisa, para desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da
criação e divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos;

 igualdade de tratamento dispensado a todos, independente de pensamento filosófico,
político, dentro dos parâmetros democráticos.

Estas finalidades são e serão atingidas com a aplicação de metodologias adequadas, de
forma inter e multidisciplinar, em conformidade com os planos, programas e projetos elaborados
e desenvolvidos pelos setores acadêmicos da Instituição.

3.4. Componentes da Formação Complementar e Humanista

Os profissionais da área de cada curso devem produzir ferramentas para atender
necessidades da sociedade. Hoje é praticamente impossível enumerar as facilidades introduzidas
pela informática na atividade humana. Algumas atividades são mais frequentes, como, por
exemplo, nas atividades administrativas, outras mais relevantes, como, por exemplo, em um
sistema de monitoramento de pacientes. Para que os profissionais possam interagir com
profissionais de outras áreas na busca de soluções computacionais complexas para seus
problemas, o profissional da área da computação deve conhecer de forma geral e abrangente
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essas áreas. Neste contexto, a formação complementar e humanista de todos os cursos contempla
as seguintes matérias:

(a) Comunicação e Expressão

O desenvolvimento de qualquer atividade profissional implica na integração entre
pessoas. Assim, para interagir adequadamente com o meio em que trabalha, o profissional deve
ser capaz de se expressar corretamente, de forma coerente, organizada e produtiva. A abordagem
de práticas que venham a contribuir para o desenvolvimento da capacidade de comunicação e
expressão do profissional desta área é, portanto, extremamente interessante.

(b) Metodologia do Trabalho Científico

Este elemento pretende explorar o domínio das técnicas, habilidades e metodologias
aplicadas ao desenvolvimento e à transmissão de um determinado conhecimento.  Assim, espera-
se contribuir para que o aluno seja capaz de desenvolver e divulgar de forma eficiente atividades
de cunho científico ou tecnológico tais como trabalhos de iniciação científica, monografias,
relatórios, artigos para congressos ou periódicos, etc.

4. CAMINHO CAMINHANTE: ALGUMAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

O ensino de Língua Portuguesa no ensino superior tem passado por algumas mudanças,
principalmente no trabalho de leitura e produção de texto. Isso tem acontecido porque os alunos
ingressos chegam ao ensino superior com dificuldade de compreender texto literário e científico
sem a mediação dos docentes. A preocupação dos profissionais da educação tem acontecido
porque a leitura depende de hábitos adquiridos desde os primeiros anos escolares pela intercessão
dos professores na aproximação de leituras várias (Infante, 1998).

Infelizmente, a leitura nas escolas é feita fragmentada pela questão de tempo já que a
leitura é feita somente em sala de aula. Dessa forma, os jovens recebem poucas leituras e são
instigados a fazerem as leituras imediatas sem argumentação e reflexão.

Nossa preocupação no ensino superior é oferecer logo no primeiro ano de cada curso
superior o conteúdo programático para desenvolver a leitura e produção de textos partindo da
redação espontânea ao texto formal-acadêmico no intuito de preparar o aluno a construir tão logo
seus textos objetivos na feitura de relatórios de estágio, artigos para os eventos científicos, e
assim por diante.

Vejamos os conteúdos programáticos dos 1º e 2º semestres:
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Figura 1: Conteúdo Programático do 1º semestre da IES pesquisada

Figura 2: Conteúdo Programático do 2º semestre da IES pesquisada
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Para exercitar a leitura logo nas primeiras aulas, buscamos textos da área de cada curso e
seus fundamentos. Levamos o aluno a entender o perfil profissional de cada área como: conceito,
justificativa, objetivos, bases metodológicas. Em seguida, utilizamos o mesmo texto da área para
reconhecerem os substantivos de cada parágrafo do texto e depois em leitura telegráfica feita
através somente dos substantivos assinalados para se entender o teor significativo do texto. A
partir dos substantivos assinalados, o aluno é instigado a escolher três substantivos mais
subjacentes de cada parágrafo. Com a redução de substantivos de cada trecho, fica mais fácil se
fazer o resumo respeitando sempre a temática do texto.

Vejamos um exemplo de resumo elaborado em sala de aula pelo graduando Paulo Cesar
Pereira (Psicologia, 2012). As cores são colocadas para serem visualizados os trechos das
perguntas: O quê?; Por quê?; Para quê?; e, Como?. (Granatic, 2001). As quatro perguntas
respondidas nas cores em destaque:

Figura 3: Resumo elaborado em sala de aula2

2 GOMES, William B., autor do texto completo enviado à classe Psicologia V (turma 2012) da Faculdade Municipal
Professor Franco Montoro, Campus de Mogi Guaçu-SP.  Este texto completo foi lido, resumido e apresentado em
sala de aula através da exposição feita em Power Points pelo graduando Paulo Cesar Pereira [RA: 12293019].
Graduando foi avaliado pela Profª Drª Maria Suzett Biembengut Santade, na Disciplina “Leitura e Produção de
Textos I”.
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Feito o resumo, o aluno aprende abstrair as ideias principais de uma leitura. E, assim,
passamos a produzir textos de temáticas simples do cotidiano de cada um. Por exemplo, “vamos
escrever sobre o tema ‘cadeira”. Antes da produção narrativa, o aluno elabora uma apresentação
de oito a dez slides em Power Points, assim: Capa, Página de Rosto, Introdução, Justificativa,
Objetivos, Metodologia, Conclusão, Referências, Contatos. O assunto escolhido segue escrito em
cada slide, sendo respeitadas as questões: O quê?; Por quê?; Para quê?; Como?.

Como aprender?

Conceito:
 O que é cadeira?
Justificativa:
 Por que é relevante a cadeira

no cotidiano?
Objetivo:
 Para que[m] se presta a

cadeira?
Metodologia:
 Como é feita a cadeira?

Veja a cadeira redação

Figura 4: Construção da apresentação em power points

Assim, quando a produção de apresentação em Power Points é feita, o aluno apresenta sua
produção à classe em 15 minutos, deixando cinco minutos para a classe fazer perguntas sobre o
assunto abordado. A segunda etapa dessa tarefa é fazer a pesquisa sobre o assunto escolhido; e,
seguindo as mesmas perguntas, construir um Pôster no formato A3, ilustrar o Pôster usando sua
criatividade. Segue o Modelo:
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Figura 5: Formato básico de pôster3

As etapas desenham o crescimento do aluno na produção dirigida para com seus esforços
chegar a textos formais. É claro que tudo vai depender do interesse de cada discente, mas o
trabalho em sala de aula é bastante rápido e técnico. Para facilitar, escolhemos um aluno para
mostrar o Pôster elaborado em data show à classe e o professor vai explicando o que está correto
e o que pode ser alterado e/ou melhorado. Além disso, o professor aproveita a exposição do aluno
e, também, procura dar dicas da linguagem oral e corporal ao aluno na melhoria de sua
exposição. Basta uma apresentação em sala de aula para servir como modelo de produção de
trabalho.

O passo mais avançado do primeiro semestre é preparar o educando para a elaboração do
artigo seguindo a mesma temática da apresentação oral em power points. Para isso, são passadas
as normas ABNT de elaboração de artigo e de trabalhos acadêmicos (Cf. ABNT - Normas de
elaboração de texto acadêmico. Disponível em: http://www.trabalhosabnt.com/regras-normas-
abnt-formatacao)

3 Cf. Conferir modelo de pôster no site em: http://www.postercientifico.com.br/
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Figura 6: Listagem das Normas da ABNT para trabalhos acadêmicos4

Figura 7: Formatação básica para artigo científico5

4 Cf. Imagem em: http://yukimica.wordpress.com/2011/05/02/normas-da-abnt-para-elaborao-de-trabalhos-cientficos/

5 Cf. Formatação básica em: http://resumododia.com/normas-abnt-regras-de-trabalho.html
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Com o artigo elaborado em 10 páginas no máximo seguindo as orientações básicas, há a
correção orto-gramatical e depois todo o material é encaminhado para a equipe técnica da
instituição para disponibilizar em Revista online no site da IES.

Neste ínterim de elaboração de trabalho acadêmico, damos o ensinamento de elaboração
de redação seguindo uma básica estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Explica-se
que na introdução coloca-se o conceito, definição, etimologia da palavra principal do título. É o
convite que se faz ao leitor sobre o assunto a ser abordado. No desenvolvimento, reparte o que
será abordado em parágrafos e que cada parágrafo aborda-se um assunto dentro do assunto maior
(parágrafos são microtextos do texto maior; ou seja, em metáfora, são ‘gavetas’ dentro do texto
redacional). Depois do desenvolvimento que é praticamente o recheio da redação, faz-se a
conclusão e esta é o filtro compreensivo do escrevente ao fechar a redação (Santade, 2011).
Também, não se deve esquecer que ao escrever-se uma redação, deve-se estruturá-la em
porcentagem de linhas. Por exemplo, a introdução deve ter mais linhas do que a conclusão.
Suponha-se que a redação tenha 100 linhas, a introdução deve ter de 10 a 15 linhas. Já a
conclusão de 5 a 10 linhas. Dessa forma, restam 85 linhas para o desenvolvimento que devem ser
distribuídas de forma equilibrada na divisão dos parágrafos. Por exemplo, se o desenvolvimento
subdividir em três parágrafos, serão distribuídas as linhas em mais ou menos de 25 a 30 linhas em
cada parágrafo. Vejamos a estruturação em porcentagem:

Figura 8: Esboço básico para redação

5. PALAVRAS FINAIS

Estas atividades trabalhadas durante o semestre com orientação em sala de aula são
incipientes neste estágio do curso ainda. No entanto, a visibilidade desses mesmos trabalhos em
eventos internos e na página da instituição propicia aos alunos uma caminhada acadêmica com
mais responsabilidade em suas leituras e produções textuais no exercício da escrituração
redacional de modo formal e técnico.

Também fazemos um trabalho em laboratório de informática para a explicação de como
utilizar bem a internet na busca de fontes confiáveis de trabalhos científicos como Revistas
online, e-books, dentre outras leituras, a fim de familiarizar o aluno na leitura formal de acordo
com as temáticas de cada curso da IES.  Para isso, as aulas práticas devem ser bem planejadas e
devem ser bem focadas àquilo que o professor achar relevante na construção do pensamento
científico. Caso contrário, o aluno buscará leituras ‘vadias’ como disse em palestra o pesquisador
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António Fidalgo (COLSEMI, UERJ, Nov 2012). Atualmente, a leitura imediata e fácil tem sido
feita pelo alunado sem nenhuma pretensão de aprender com mais propriedade os assuntos
dirigidos a eles pelos docentes. Entretanto, cabe a nós educadores buscarmos as estratégias
atrativas e adaptadas aos perfis do alunado de cada curso para o sucesso da leitura e produção de
textos tão necessários ao crescimento científico-cultural do alunado do ensino superior de modo
mais específico.
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