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Descrição 

De acordo com os pressupostos teóricos enunciados para a primeira fase do Projecto 
Escrita Académica (cf. Projecto Escrita académica – 1ª fase (2016-2017), inicia-se a 
segunda fase deste projecto para o triénio 2018-2020.  

A implementação da fase inicial incidiu na produção de sequências de ensino que 
explicitassem as características dos géneros que circulam na academia e promovessem 
a sua leitura e produção por parte dos estudantes. Nesta fase, o projecto de pesquisa 
teve como objecto de estudo o ensino explícito da recensão crítica e do resumo. Durante 
a sua implementação, e no decorrer da experimentação das unidades didácticas, foi 
detectada a necessidade de se alargar o estudo realizado a outros géneros, como o 
ensaio e o artigo científico.  

Esta necessidade justifica-se por duas razões fundamentais: a primeira prende-se com a 
natureza dos textos  exigidos aos estudantes para culminação de estudos (ensaio ou 
artigo) e com a inexistência de preparação prévia dos estudantes sobre a produção 
destes géneros; e a segunda razão relaciona-se com o facto de os textos seleccionados 
para trabalhar o resumo (retextualização) ou a recensão crítica serem ensaios ou artigos, 
cujo processo de leitura implica também, ainda que de forma sucinta, uma abordagem 
à sua organização retórica. Desta forma, a equipa do Projecto considerou pertinente a 
inclusão dos géneros ensaio e artigo no trabalho a desenvolver na 2ª fase.  

Objectivos Gerais - 2ª fase (2018-2020) 

 Mapear os géneros académicos nas áreas de Antropologia, Arqueologia, História, 
Engenharias e Medicina na Universidade Eduardo Mondlane (UEM). 

 Construir materiais instrucionais para o ensino e aprendizagem da escrita dos 
géneros académicos resumo, recensão, ensaio e artigo científico. 

 Preparar um caderno de apoio ao ensino da escrita dos géneros académicos resumo, 
recensão crítica, ensaio e artigo. 
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 Organizar uma acção de formação para professores dos departamentos de Línguas  
da Faculdade de Letras e Ciências Sociais (FLCS) da UEM sobre ensino da escrita na 
universidade, de acordo com a pedagogia do género textual. 

 Organizar oficinas de leitura e escrita académica para estudantes universitários, 
(sobretudo para aqueles que não frequentam as disciplinas de Português III e IV). 

 Divulgar os resultados do projecto, através da participação em conferências 
nacionais e internacionais e da publicação de artigos em revistas da especialidade. 

 Apresentar uma proposta de revisão dos programas de Português do primeiro e 
segundo ano das licenciaturas em Ensino de Português, Linguística e Literatura e 
Tradução, de acordo com os resultados e conclusões do projecto Escrita Académica. 

Metodologia  

Os participantes são os estudantes do 2º ano das licenciaturas em Ensino de Português, 
Tradução (Português/Inglês e Português/Francês), Linguística e Literatura, nas turmas 
de horário laboral e pós-laboral, da FLCS da UEM.  

A abordagem metodológica é fundamentalmente de natureza qualitativa. As técnicas 
de recolha de dados são a análise documental, a inquirição e a observação directa. Os 
dados foram recolhidos a partir de textos produzidos pelos estudantes, de questionários 
e entrevistas, de gravação de aulas e do diário do investigador. O tratamento dos dados 
recolhidos inclui a análise de conteúdo a partir de categorias pré-definidas, decorrentes 
da revisão da literatura, das questões e objetivos da investigação, mas também de 
categorias que possam emergir das produções dos estudantes. Estas produções incluem 
um texto inicial e um texto final, produzido antes e depois da intervenção didáctica. 
Estes textos serão posteriormente comparados no sentido de se analisar a competência 
de escrita académica a nível dos géneros explorados, revelada antes e depois da 
intervenção didáctica. Para esta análise será utilizado um software específico para a 
análise de dados qualitativos.  
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