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RESUMO 
 
 

A falta de proficiência para produzir textos pertencentes à esfera acadêmica é uma realidade 
ainda não superada por muitos dos estudantes de ensino superior do país. Em notícia 
publicada pelo jornal Estadão em 17 de julho de 2013 lia-se que 38% dos estudantes de nível 
superior brasileiros não apresentam, plenamente, as habilidades de escrita necessárias para a 
produção de textos formais, objetivos, conceituais, tais como os que se espera de um indivíduo 
que ingressou na universidade. Esse número é preocupante, tendo em vista que um 
universitário passou, em média, 15 anos de sua vida na escola, antes de ingressar na 
universidade. Frente a esse panorama o Grupo de Estudos de Língua Portuguesa da 
Universidade de Taubaté vem desenvolvendo ações que pretendem mapear os principais 
problemas de escrita e de leitura enfrentados por alunos de ensino superior, a fim de que 
possibilidades e alternativas sejam postas em curso no afã de aprimorar as habilidades de 
escrita e de leitura daqueles que chegaram até a universidade sem as terem desenvolvido 
plenamente. Este trabalho apresenta uma pequena parte dessas ações e tem como objetivo 
primeiro contribuir para a compreensão acerca dos problemas de escrita de alunos 
universitários, bem como apontar possíveis alternativas para a mudança desse quadro 
preocupante. Para tanto, a partir de um corpus composto por 120 textos produzidos em âmbito 
universitário, procedemos ao levantamento no que concerne aos tipos de equívocos de escrita 
presentes nos textos. Os equívocos foram categorizados da seguinte forma: equívocos de 
ortografia, equívocos de coesão, equívocos de coerência, equívocos de adequação à variação 
formal de uso padrão, equívocos de atendimento ao exigido na proposta (o que caracteriza 
uma inadequação de leitura e de interpretação, mas que, por ter impactos na escrita, foi 
incluído como categoria de investigação e de análise). Em relação à metodologia utilizada, 
lançamos mão de duas vertentes metodológicas: uma quantitativa e outra qualitativa. A 
vertente qualitativa foi tomada para a categorização dos equívocos de escrita e a vertente 
qualitativa foi tomada para a interpretação dos dados coletados, categorizados e quantificados. 
A análise qualitativa foi realizada, sobretudo, a partir do Paradigma Indiciário, proposto pelo 
historiador Carlo Ginzburgh (1939), no que concerne à relevância dos “rastros” deixados 
durante o processo de escrita. Tal paradigma propõe que os indícios percebidos durante a 
escrita e a refacção textual podem apresentar informações importantes sobre como os sujeitos 
entendem e tomam a escrita para si. Dados preliminares indicam que os problemas de coesão 
e de coerência são os mais recorrentes e, obviamente, os que mais interferem no sentido 
proposto pelo aluno. Conclui-se, de maneira preliminar, que há a necessidade de investimento 
em atividades que foquem esses aspectos da escrita acadêmica. 


