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RESUMO

Este estudo vincula-se a projeto de pesquisa científica que vem sendo desenvolvido no Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, no 
município do Rio de Janeiro.  Tal projeto visa contribuir para a melhoria do desempenho dos alunos no que diz respeito à compreensão leitora e 
produção proficiente de textos de diferentes gêneros discursivos exigidos na vida social e no exercício profissional. Parte-se do pressuposto de 
que grande parte dos alunos dos primeiros períodos do Curso de Direito, recém-saídos do ensino médio de escolas públicas e privadas, 
apresentam dificuldades nessa área, como revelam os resultados de diferentes sistemas/programas de avaliação da Educação Básica. Os dados 
mensuráveis desses sistemas, dentre os quais se destacam o IDEB, o ENEM e o PISA, parecem configurar certa ineficácia das metodologias de 
ensino e letramento oferecidas pela escola, que não têm possibilitado a ampliação da competência comunicativa dos estudantes. Além disso, o 
Curso de Direito tem como alvo formar profissionais capazes para o exercício da advocacia, e isso só será possível, com o desenvolvimento da 
leitura, análise, interpretação e produção de textos de diferentes gêneros que circulam neste domínio discursivo. Assim, este projeto, cuja base 
teórico-metodológica está centrada no trabalho com os gêneros discursivos (BAKHTIN, 2000) e na possibilidade de concebê-los como ferramentas 
de ensino (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), apresenta-se oportuno em um momento em que o ensino-aprendizagem da língua, para dar conta de 
atividades cada vez mais complexas, precisa ir além das formas de correção e estar voltado para questões de registro, tipo de texto e gênero. A 
metodologia utilizada alia pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, por meio da constituição de um corpus com textos produzidos por alunos 
em atividades desenvolvidas nas aulas das disciplinas Português Instrumental e Redação Instrumental. Para as atividades que deram origem ao 
corpus, foram escolhidos agrupamentos de gêneros da ordem do narrar /relatar e do argumentar, tendo em vista a presença da narrativa, do 
relatório e da argumentação nos textos jurídicos, com os quais os alunos precisam se familiarizar desde os períodos iniciais do curso. Na análise 
implementada, considera-se a forma composicional do gênero, a temática e o estilo, a adequação à situação comunicativa, bem como os recursos 
linguístico-discursivos empregados. Intenta-se ainda verificar em que medida as atividades desenvolvidas a partir dos gêneros textuais colaboram 
para um desempenho linguístico mais efetivo dos alunos. Para avaliar a compreensão leitora, constituiu-se uma Amostra Complementar com 
textos-resposta dos estudantes a questões de interpretação e análise linguístico-gramatical, extraídas de provas aplicadas no período, com o 
objetivo de diagnosticar a compreensão dos enunciados, o atendimento ao comando da questão e a adequação pergunta / resposta. Os primeiros 
resultados da pesquisa indicam que os alunos reconhecem a forma composicional dos gêneros, são capazes de elaborar textos diversos da ordem 
do narrar/relatar e do argumentar. A dificuldade maior se revela no desenvolvimento do tema (progressão das ideias) e na baixa utilização, nos 
textos argumentativos, de estratégias para sustentação da tese. Os dados também revelam um uso ainda insuficiente de elementos linguístico-
gramaticais, responsáveis pela coesão textual. Em relação à Amostra Complementar, os resultados iniciais demonstram que a inadequação da 
resposta à questão formulada se deve, com frequência, à dificuldade de compreensão dos enunciados. Espera-se que os resultados obtidos na 
pesquisa não só contribuam para minimizar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos do Curso em relação à compreensão leitora e à 
escrita, como também possam orientar a escolha de metodologias de ensino mais adequadas à formação dos estudantes de Direito.
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