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RESUMO

Este trabalho teve como ponto de partida a problemática da debilitação em textualizar identificado em sala de aula no curso
de pedagogia da instituição FERA, através da observação e entrevista informal com colegas de curso. O presente artigo
tem como objetivo analisar a problemática dos licenciandos em textualizar nas atividades acadêmicas e discutir a
importância desses saberes no curso de pedagogia da instituição supracitada. Sendo assim, tratar sobre a temática
textualização no ensino superior, justifica-se pela necessidade que têm os graduandos do curso de pedagogia, em
particular, de estarem preparados para situações que requerem a textualização na sua vida acadêmica e profissional. A
metodologia deste artigo é caracterizada por uma pesquisa básica, descritiva, bibliográfica e qualitativa.

Palavras-chave: Textualização.Discente.Licenciatura.Pedagogia.

ABSTRACT

This work had as a starting point the problem of the weakening in textualizing identified in the classroom in the pedagogy
course of the institution FERA, through the observation and informal interview with colleagues of course. This article aims to
analyze the problem of the licenciandos in textualizing the academic activities and to discuss the importance of these
knowledge in the pedagogy course of the institution mentioned above. Thus, addressing the thematic textualization in higher
education is justified by the need for graduates of the pedagogy course, in particular, to be prepared for situations that
require the textualisation in their academic and professional life. The methodology of this article is characterized by a basic,
descriptive, bibliographical and qualitative research.
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INTRODUÇÃO

A textualização, isto é, a escrita em seus diversos gêneros é uma competência adquirida por poucos estudantes, mesmo
que estejam inseridos na modalidade do ensino superior. Com isso, o presente artigo tem como objetivo analisar a
problemática da dificuldade de os graduandos do curso de Pedagogia da FERA (Faculdade de Ensino Regional Alternativa)
de Arapiraca- Alagoas, particularmente no polo de Maruim-Sergipe, em textualizar nas atividades acadêmicas. Este
trabalho ainda tem como foco a discussão da importância da apreensão efetiva da escrita pelos licenciados em referência
com vistas à sua futura missão de formar leitores e escritores no Ensino Fundamental Menor.

Neste sentido, a pesquisa é justificado pela observação da necessidade que tem os graduandos em Pedagogia de estarem
preparados no meio acadêmico para as situações que requer a textualização enquanto ingressos e egressos dessa
instituição.. A metodologia é caracterizada por uma pesquisa básica, descritiva, bibliográfica e qualitativa. As discussões
estão embasadas nos seguintes autores: Saraiva e Mügge (2006), Antunes (2007), Komesu e Gambarato (2013), dentre
outros.

Sabe-se que todas as instituições de ensino superior, almejam combinar teoria e prática no âmbito de seus parâmetros
curriculares, situando-se na busca pela qualidade de ensino que ofertam à sua clientela. Entretanto, são tristes as
evidências nas faculdades nesse aspecto: é sucessiva a problemática em questão, pois a prática está cada vez mais
distante dos ensinamentos teóricos.

Nos concernes da graduação em Pedagogia da Faculdade de Ensino Regional Alternativa (FERA), em Arapiraca-AL, no
Pólo de Maruim-SE, foi observado que o contexto em referência não é diferente. O afastamento da teoria da prática tende a
pauperizar o curso em estudo, o que resulta em graduandos alienados das exigências da área de trabalho para das quais
estão se propondo a submeterem-se. Partindo desse pressuposto, o ensino da textualização no curso de licenciatura em
Pedagogia reflete essa incoerência.

Os licenciados foram observados, na sua maioria, encontra-se em situação marginalizada no processo de escrita, mesmo
se tratando de uma das competências prioritária de qualquer curso de ensino superior.

Com isso, o presente artigo objetiva fazer uma reflexão sobre a problemática da deficiência de os futuros pedagogos em
textualizar nas atividades acadêmicas e discutir sobre a relevância da aquisição dessa competência e consequência para
os mesmos quando estiverem inseridos no mercado de trabalho.

Deste modo, é urgente a retomada de reflexões e ações que valorizem a efetivação de teoria e prática no ensino de
textualização em todos os períodos da graduação. Quanto à metodologia, este trabalho se caracteriza como estudo de
caso com pesquisa simples, descritiva e bibliográfica, além de observações, subsídios de entrevistas e uso de questionário
com perguntas abertas e fechadas, tendo como objeto de estudo os graduandos de pedagogia da faculdade supracitada.
Compreendemos que este artigo explora temática de relevância crucial, pois futuro da sociedade depende muito da
qualidade da formação dos pedagogos, pois serão estes que darão sua contribuição para vermos concretizada uma
verdadeira educação de qualidade para nossas crianças, as quais se tornarão, dessa forma, cidadãos críticos e
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transformadores da nossa realidade.

Neste sentido a opção por uma pesquisa qualitativa está na percepção de que não será indagada uma generalização, mas
o objetivo de compreender o fenômeno que é o processo de inclusão nas escolas de ensino regular do munícipio de Barra
dos Coqueiros, no estado de Sergipe.

Contudo, as autoras Deslandes e Minayo (2011) fazem um alerta para as questões que envolvem a pesquisa qualitativa,
para elas, “a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um
nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado”. (DESLANDES e MINAYO, 2011, pág. 21, grifo nosso).

A finalidade da pesquisa é Básica estratégica, mas por segundo seus objetivos, caracteriza-se por: descritiva, exploratória
e explicativa, neste caso, seus propósitos estão voltados a maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explicito ou a construir hipóteses e por se tratar da descrição de uma determinada população de docentes, objetivando
identificar possíveis relações variáveis.

Todavia, ratificando que pelo viés da natureza da pesquisa ela é qualitativa, visto que, a mesma parte do pressuposto que
há um fenômeno ou problema a ser investigado, a partir de uma observação que consequentemente poça trazer uma
melhor compreensão, onde o pesquisador fara o papel de imparcial, e o participante não estarão neutros ao problema. No
quesito modalidade, apresenta-se como um estudo de caso, porque na analise de Gil (2010) “(...) mais adequado para a
investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, (...)”.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O presente artigo fundamenta-se nos posicionamentos de vários autores, onde a temática trata de abordagens acerca da
falta de habilidade de os alunos graduandos no curso de Pedagogia em textualizar em diversas situações acadêmicas.
Sobre esse impasse, Vitória e Christofoli (2013, p.43) revela:

Testemunho contundente de que a escrita no Ensino Superior assume alguns desafios ainda
não superados é a forma como os alunos expressam suas inquietações quando necessitam
elaborar material por escrito, sejam eles artigos, resenhas, resumos, resumos expandidos até
dissertações e teses. (Vitória e Christofoli, 2013, p.43).

Com vistas a essa inaptidão dos graduandos, os autores Zanutto e Oliveira ( 2013) sinalizam em sua obra para a dura
realidade do discente frente a missão de realizar uma redação:

Na realidade, para esse aluno, a redação pode representar qualquer outro aspecto,
menos uma situação comunicativa, porque acredita que seu texto não passa de um
cumprimento de tarefa para qual foi designado e, mais intrigante ainda, para qual não se
sente preparado.” (Zanutto e Oliveira, 2013, p.02, grifo nosso)

O presente trabalho enfoca ainda a responsabilidade das instituições na concretização do processo de textualização no
meio acadêmico, pois a insuficiência de conhecimentos linguísticos textuais dar-se-á porque, segundo Antunes (2007),
“Em geral, pouco se explicita na escola acerca do conjunto de normas textuais e sociais de uso da língua [...]”
(ANTUNES, 2007, p 51, grifo nosso).

Seguindo linha de pensamento, adentrando no caminho metodológico da escrita, os autores Saraiva e Mügge (2006),
sugerem que: “ [...] varia com a concepção do próprio texto, os envolvidos no processo e o papel do professor
assumido como agente responsável pela mobilização das peculiaridades do texto”. (SARAIVA e MÜGGE, 2006 p.
51, grifo nosso).

Outro aspecto expresso na pesquisa é a imensurável importância educacional e social que tem o docente em dominar as
competências que envolvem a escrita com seus diversos gêneros e técnicas, pois “Ensinar[...] envolve aculturar o aluno
através da escrita, tornando-o crítico no processo, pois a escrita pode vir a ser um dos instrumentos que permitem
subverter e resistir à ordem dominante. Essa é a função da escola”. (KLEIMAN E MORAES p.124,125). A reflexão que este
artigo apresenta revela tomadas de atitudes urgentes porque

A partir dessa concepção, há decididamente uma necessidade de mudança de postura, sobretudo por parte do professor,
em relação ao ensino de produção escrita. O objetivo desse ensino é desenvolver a competência discursiva do aluno,
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oferecendo-lhe a oportunidade de usar a linguagem nas mais diversas situações e contextos, de modo a torná-lo um leitor
competente, um conhecedor dos mecanismos gramaticais e linguísticos e um autor de textos. ( ZANUTTO E
OLIVEIRA,2013, p 03).

Assim, é válida a análise, reflexão e discussão sobre os impasses que sofrem os acadêmicos da atualidade em Pedagogia
concernente ao domínio da textualização e sua relevância para o futuro da educação e sociedade.

UMA SÍNTESE DO CONCEITO DA TEXTUALIZAÇÃO

Escrever sempre foi uma aprendizagem necessária, mas não uma competência linguística tão urgente como requer os dias
atuais. Ainda assim, produzir texto, mesmo nesta era onde imperam os meios de comunicação e a informação chega para
a sociedade em uma velocidade e rapidez assustadora. É um momento delicado, quando não, tenso e demasiadamente
sofrido, não só para alunos da educação básica, como também para aqueles que já estão inseridos no ensino superior. A
textualização é deveras um desafio para os discentes.

Com as novas exigências de se ter o domínio das regras nas produções textuais nos exames internos das instituições de
educação (provas de escolares periódicas de redação articuladas às suas variantes nos diversos níveis de ensino) ; e
externos (vestibulares, ENEM, concursos públicos, provas de admissão no mercado de trabalho etc.), esse desafio torna-se
cada vez mais intenso na proporção que educadores e educandos forçosamente carecem de mais conhecimentos sobre de
textualização.

Assim, antes de adentrarmos na definição de textualização, faz-se necessário a aquisição do nosso entendimento acerca
de texto. O termo texto é oriundo do latim, textus, que quer dizer tecido, no seu significado primordial, como também
significa construção. No campo da linguagem, podemos afirmar que texto é uma construção lingüística, grafada ou falada e
detentora de significados devido ao sistema de código que se traduz no nosso idioma. Por isso é comum vivenciarmos
enunciados do tipo ‘tecer um texto’, isto é, construir, elaborar, trabalhar um texto.

Segundo o dicionário Informal (SP), textualização é um “termo muito usado na linguística ;referente ao texto”. Porém, a
textualização possui significado mais condensado: é uma prática linguística no diz respeito ao manejo escrito em que
permeia fatores pragmáticos de textualidade como a intenção de quem escreve, a situacionalidade, as normas gramaticais,
organização das ideias etc.

Textualizar é criar. Nessa criação o escritor exterioriza, dá vida às suas opiniões, suas ideias, suas experiências; é nela que
ele expõe sua bagagem cultural, sua visão de mundo. Geraldi (1993, p. 135) considera a produção de textos “como ponto
de partida de todo o processo de ensino/aprendizagem da língua [pois] é no texto que a língua se revela em sua
totalidade”.

Frente a essas elucidações, parece-nos que é inevitável os seguintes questionamentos: posto que a textualização é uma
ação linguística crucial para a vida dos docentes e discentes, por que não é ela íntima de todos nesse processo educativo
Por que textualizar é um saber debilitado em todas as fases da educação

Primeiramente, a textualização, enquanto processo de escrita, implica em fatores sociais, culturais e psicológicos. Nota-se
que, desde a elaboração de um simples torpedo nas redes sociais até formulação de trabalhos acadêmicos, o ato de
escrever é uma aprendizagem oclusiva para a grande maioria das pessoas. Essa problemática perpassa pela pobreza de
conhecimento em relação ao processo de textualizar. E sabemos que é imprescindível o domínio da escrita de forma coesa
e coerente pra se estabelecer a comunicação entre autor e leitor.

Nesse sentido, para Antunes (2007), a linguagem e suas atividades possuem um papel crucial nas atividades de estudo
para o discente e futuro docente, onde:

“[...] vale ressaltar a importância desse estudo, para se conseguir êxito nas atividades de
linguagem – cuja relevância depende, antes de tudo, daquilo que se tem a dizer, pois a
linguagem é uma atividade de expressão [...] As regras de textualização (ou regularidades,
como querem alguns) também comporiam um programa avançado de estudo da língua; isto é,
a exploração das propriedades do texto – incluindo, é claro, os recursos da intertextualidade,
coesão, coerência, o que, naturalmente, retiraria do foco a formação e análise de frases
soltas.”(ANTUNES, 2007, p.67)

Ainda tratando-se do autor supracitado, ele expõe em sua analise que é importante salientar que a textualização se vale do
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léxico da língua materna. Nessas atividades de linguagem, o conhecimento mais relevante do léxico enquanto conjunto de
vocábulos em sua plenitude tem suma importância no tratar da elaboração de enunciados, pois o texto que produzimos, as
palavras são “como unidades de sentido, ainda, funcionam como elos de amarração de subpartes do texto”
(Antunes, 2010, p.67, grifo nosso).

Ou seja, é o léxico que materializa o nosso pensar, nossas intenções no ato de escrever. Se nos apropriarmos de um léxico
pobre, sem preocupação de alagarmos nosso vocabulário, não seremos bem-sucedidos na tarefa de escrever
adequadamente. Este fator é indispensável para sermos protagonistas de um texto adequado e consistente.

Nessa ‘tecelagem textual’, um fator pragmático de textualização está harmoniosamente atrelado a outro. Por exemplo, para
enriquecer nosso léxico, é preciso aquisição da cultura de ler diversos gêneros textuais.

Neste contexto, Saraiva (2006, p. 51) ressalta que o reconhecimento dessa diversidade “contribui para o aprimoramento da
competência lingüística” e que ao “transitar da análise para a interpretação, e dessa para a reflexão e a recriação, dá [...] à
escrita a conformação de um programa de vida [...] ”

Muitos estudantes brasileiros chegam até o ensino superior sem terem desenvolvido competências e habilidades básicas
de leituras, o que cria mazelas na escolas nosso país em referência ao domínio de textualização. Com isso, a escrita é
prejudicada, pois é a partir da leitura que se adquirem informações, conhecimento de mundo, riqueza vocabular e se
desenvolve o senso crítico dos protagonistas desse processo.

Entretanto, não é suficiente a apreensão do léxico, leituras e normas gramaticais a fim de efetivar a textualização. O ensino
da escrita deve ser repensado por docentes de todas as áreas de conhecimento, pois a textualização deve se fazer
presente em todas as atividades da instituição na qual o estudante esteja inserido. Pois é na prática da boa escrita que a
escrita em seus vários gêneros é adquirida de forma consistente e significativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que estamos presenciando constantemente na mídia televisiva e escrita, são discussões a cerca da importância do
professor para a educação no nosso país e que Sá nos demais países e no mundo. Mas á pergunta que não quer calar é, o
que seria do nosso país sem os professores Qual é o grau de importância que esse profissional tem em nossa sociedade
Poderíamos elencar uma lista incansável das influencia deste profissional, porém trataremos da maior delas que é
possibilitar ou ser o facilitador no processo de aprendizagem dos alunos, mas então estaríamos confirmando afirmações do
tipo: “o professor não educar ele ensina”, ou “professor deve ser exemplo para seus alunos” ou na pior das hipóteses a
propagação dos mitos como o de que Japão o professor é a única pessoa que o imperador referencia, recentemente
constatei que essa afirmação não passa de um mito, recentemente houve uma oportunidade de participação em um
evento, onde foi possível conversar com uma professora brasileira que mora no Japão e ela afirmou que essa informação
não procede, como também se não sabe como essa história começou, além disso, ela confidenciou que o professor
japonês tem hora para entrar na escola, porém não tem hora para sair, portanto ele pode até ser respeitado, mas trabalha
por várias horas seguidas, além de passar anualmente por uma espécie de prova de proficiência e caso ele não seja
aprovado poderá perder a licença para lecionar.

Portando de acordo a autora RUIZ (2003), não podemos esquecer que além da suma importância do professor nas
instituições de ensino e na sociedade, faz-se necessário ressaltar a tarefa que esse ator da educação tem ou na diria na
atual conjectura, sua atuação muitas vezes acaba por se tornar incomoda, pois ela está naquele que evidencia e trabalha o
conflito, não o conflito pelo conflito, mas o conflito para sua superação dialética, no combate a manutenção de um “status
quo” evidenciado e eminente na atmosfera politica e social do nosso país.

A manutenção ou promoção de um discurso de que o professor é detector de conhecimento, é um ser acima de todos os
demais mortais, na verdade nos traz bastante preocupação, certamente nos que precisamos buscar e a compreensão ou o
discernimento do nosso papel enquanto cidadão e o quanto nossas ações ou reações as reinvindicações ou questões
levantadas sobre direitos também fazem parte das ações e atuações do professor.

Portanto ou porquanto, o professor tem um papel importante na sociedade e os cidadãos da sociedade a que esse
professor está inserido devem ser seres conscientes de ambos os papeis do professor e do cidadão, mas como essa
conscientização pode ocorrer, pois educação ou aprendizado não é uma via de mão única, quando ocorre a troca de
conhecimento, vivencia e saberes, buscando entendimentos de papeis, provavelmente poderemos então vivenciar uma
harmonia nas instituições de ensino e presenciaremos discentes que serão futuros docentes verdadeiramente preparados
para contextualizar com seu alunos e com a sociedade no ambiente educacional.
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