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INTRODUÇÃO: 
Este projeto trata do desenvolvimento de uma pesquisa exploratória de base empírica no campo aplicado 

dos estudos da linguagem sobre modos de participação (tanto engajamento quanto desengajamento) de 
graduandos de Letras em processos síncronos e assíncronos de letramento acadêmico-científico em língua 
materna, desenvolvidos no âmbito de disciplinas oferecidas durante a pandemia de 2020-21.  

O recorte no período pandêmico se justifica pelo fato da digitalização de materiais e práticas de ensino ter 
se expandido de forma acelerada nesse período, favorecendo maior visibilidade de (des)articulações dos dois 
aspectos acima referidos em registros anedóticos e esporádicos dos modos de participação de ingressantes e 
veteranos em atividades de ensino, mediadas ou não por telas. Tais registros, a serem revisitados e expandidos 
com a participação dos alunos, integram processos de letramento acadêmico-científicos considerados cruciais 
para o desenvolvimento do curso (formação de professores de língua para a escola básica) e para a formação de 
pesquisadores no campo da Linguística Aplicada, pois envolvem dinâmicas específicas de leitura, produção em 
fluxo (avaliação, revisão) e circulação de gêneros acadêmicos escritos e audiovisuais. 

A concepção de letramento que orienta a pesquisa é a da tradição socioantropológica dos estudos sobre 
a escrita, seus usos e modos de (des) articulação com linguagens não verbais e suportes de base impressa ou 
digital, seus modos de circulação e suas funções em contextos socioculturais específicos (STREET, 1984; 
BARTON e IVANIC, 1991; BARTON, 1994; KLEIMAN, 1995; NEW LONDON GROUP, 1996; LILLIS; 
MCKINNEY, 2013; LILLIS et al, 2015). Desse modo, trata-se da compreensão do letramento enquanto prática 
social e não apenas um conjunto individual de habilidades ou de capacidades psicocognitivas, e que está sempre 
relacionado a princípios epistemológicos (modos de produzir/avaliar conhecimento) e ideológicos (modos de 
ver/avaliar o real, o verdadeiro) socialmente construídos, ou seja, não neutros e nem universais, pois relacionados 
a escalas de valor e relações de poder locais e específicas..  

 
METODOLOGIA: 

O projeto será desenvolvido em duas partes: uma compreendendo dados relativos a alunos ingressantes 
e outra compreendendo dados relativos a alunos veteranos. Esta pesquisa se refere aos alunos veteranos, que 
ingressaram na universidade em anos anteriores a 2020. Realizar duas pesquisas, com grupos focais diferentes é 
importante pois permite a comparação dos resultados e a análise mais especifica das dificuldades e necessidades 
de cada grupo, os veteranos, por exemplo, tem seu questionário online e entrevistas adaptados para compreender 
e comparar as experiencias acadêmicas antes e durante a pandemia, ao passo que os ingressantes nunca antes 
haviam experimentado vivências universitárias que não fossem em contexto de ensino remoto emergencial, 
portanto suas impressões e engajamento com cada atividade diferem muito. 

De forma a dar conta dos objetivos acima apresentados, o desenvolvimento do projeto se dará em duas 
etapas, cada uma delas iniciada pela coleta de registros, conforme descrito abaixo:  



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

• na primeira etapa, será feito um levantamento através de questionário online sobre tipos e graus de 
interesse/envolvimento – individuais e em grupo – em atividades didático-pedagógicas voltadas para o letramento 
acadêmico-científico em disciplinas cursadas durante a pandemia.  

Esse questionário será distribuído aos graduandos ingressantes nos anos anteriores a 2020, através das 
listas institucionais e dos grupos de discussão de alunos, com os esclarecimentos sobre os objetivos do projeto e 
as condições de participação, como o anonimato e a necessidade de observações de critérios éticos para a 
validação de respostas.  

Entre as perguntas do questionário figuram uma etapa de identificação dos alunos, que obrigatoriamente 
precisam somente deixar seu e-mail e ano de ingresso, um levantamento sobre as condições físicas para 
engajamentos nas atividades do ensino remoto emergencial (tinha internet, computador próprio, ambiente 
tranquilo para estudos?) seguidos por perguntas mais metareflexivas, por exemplo, classifique de 1 a 10 a 
dificuldade que sentia em atividades especificas de escrita/leitura e atividades em geral, classifique também seu 
nível de concentração, se distraia-se durante as aulas e com o que, além de perguntas abertas sobre as 
impressões mais gerais sobre a pandemia em contexto acadêmico e sobre a relação com a universidade pré 
pandemia, e o que mudou. Após essa etapa metareflexiva, os alunos veteranos são encaminhados para uma 
segunda bateria de perguntas comparativas, onde também classificam de zero a dez suas dificuldades, 
concentração e desempenho no período pré-pandêmico, importante para diferenciarmos se o (des)engajamento 
tam relação com a pandemia ou se era costume do aluno. Por fim, são questionados se participariam da segunda 
etapa da pesquisa, com as opções sim, não e talvez. As respostas sim e talvez serão contactadas para a segunda 
etapa.  
• na segunda etapa, serão desenvolvidas atividades semi-experimentais e entrevistas semi-estruturadas, 
presenciais ou remotas, envolvendo a participação de graduandos voluntários, recrutados dentre os que 
responderam ao levantamento inicial.  

Essas atividades deverão simular e/ou reproduzir procedimentos de ensino e avaliação/ discussão/ 
reescrita consideradas cruciais para se flagrar as ações e a reflexão dos aprendizes que se engajam ou não 
nesses processos, observando dois principais aspectos: o dos movimentos de metareflexão do aluno e o de suas 
experiências em práticas letradas não acadêmicas que constituem suas análises e reflexões. 
 As entrevistas semi-estruturadas serão conduzidas pelos autores do projeto com base nas respostas de 
cada questionário, ou seja, praticamente individualizadas para cada participante para que a reflexão seja mais 
aprofundada mas ainda assim tocando os tópicos principais a pesquisa, o engajamento ou desengajamento com 
as atividades e suas razões.  

Assim, a base empírica do projeto é constituída por dados de observação e documentação escrita e 
audiovisual dos processos estudados. Para isso, serão utilizadas técnicas de documentação (coleta de registros) e 
de produção de dados de análise (recorte, sistematização de registros) bastante familiares aos estudos do 
letramento e emprestadas à etnografia e à linguística do texto (texto e gênero) e do discurso.  
 Quanto à metodologia de análise dos dados compilados nas duas etapas acima descritas, será 
privilegiado o estudo qualitativo de natureza exploratória através de estudo de caso (EISENHARDT, 1989) e 
análises de conteúdo (CHIZZOTTI, 2006) e semiótico-discursivas das produções orais e audiovisuais (KRESS, 
2010).  Identificar as implicações dos resultados obtidos nas duas etapas para práticas de letramento acadêmico-
científico no curso de Letras é o objetivo final do artigo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO:. 

Até o momento, foram realizados os pilotos do questionário online e seus resultados já apresentam pontos 
interessantes que desafiam as hipóteses do senso-comum e propõem bons encaminhamentos para as 
entrevistas e atividades. 

.Por exemplo, um aluno que responde ter tido dificuldades em leitura e escrita durante a pandemia, mas 
não anteriormente e performa bem na atividade experimental, ou seja, demonstra domínio razoável de gêneros 
acadêmico-científicos, traz respostas e reflexões que implicam diretamente sobre o desengajamento ligado ao 
ensino remoto emergencial. Mas há também registro do contrário, de quem considera maior facilidade na 
pandemia e dificuldade no presencial anteriormente. São respostas mais aprofundadas nas entrevistas, que ainda 
acontecerão, que diferenciarão ainda mais esses alunos demonstrando as duas realidades que hoje retomam ao 
ensino presencial ou até encontrarão pontos em comum entre os dois. 

Há também alunos que demonstram dificuldades nas duas modalidades de ensino, mas não 
necessariamente desengajamento, ou seja, sua relação com letramentos acadêmico-científicos e portanto, 
respostas pertinentes a esta pesquisa, também serão diferentes e agregarão muito.  
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Além disso, o piloto dos questionários reforça a importância de oficialmente distribui-lo ampla circulação 
entre os alunos em breve pois as possibilidades de resposta são muito variadas e um grupo maior de respostas 
permitirá estabelecer melhor os padrões para alunos de cada ano e o desenvolvimento das próximas etapas, que 
se baseia nas respostas inferidas pelo questionário. 
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