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Período de desenvolvimento do projeto: Novembro de 2015 a Dezembro de 2017
Descrição
Há um número significativo de estudantes que, no ensino superior, revela dificuldades na escrita
académica, quer estas dificuldades se prendam com uma fraca escolarização, quer com a aquisição
da língua veicular como língua segunda ou língua estrangeira (Carlino, 2008; Carvalho, 2012; Castello, 2009; Hyland, 2007; Gonçalves, 2010; Siopa, 2010, 2015; Vasconcelos, 2007). A grande
maioria destes estudantes não teve acesso aos padrões dos géneros académicos, não partilha com os
professores o conhecimento do que estes entendem por “escrever bem” e, por isso, revela muitas
dificuldades em produzir resumos, sínteses, relatórios de experiências científicas, recensões críticas
e ensaios (Duarte, 2010; Hyland, 2007, 2013). Dado que estes géneros académicos são potenciadores da expressão do conhecimento científico, da inovação e um fator preponderante na sua divulgação junto da comunidade académica, a relevância do seu ensino é hoje cada vez mais defendida,
tal como se pode comprovar pela intensa bibliografia produzida sobre esta temática e pelas muitas
Conferências e Encontros Internacionais (Barbeiro et al., 2015; Brauer, 2012; Bork, 2015; Martin,
2009). Neste sentido, e se aceitarmos que há estudantes que necessitam de um ensino explícito sobre os géneros académicos (Pereira et al., 2010; Pereira & Cardoso, 2013), e que entre estes se situam os estudantes que aprendem a língua veicular como língua segunda (Martin, 2009; Rose, 2011)
como também acontece em contexto moçambicano relativamente ao português (Siopa, 2013), será
importante que a universidade possa responder a estas necessidades de forma cientificamente contextualizada e justificada.
Este projeto de pesquisa enquadra-se, assim, no ensino da escrita de acordo com a pedagogia do
género (Bazerman, 2009) e tem como objeto de estudo o ensino explícito da escrita académica, especificamente da recensão crítica e do resumo.
Questão de investigação
Que materiais instrucionais e orientações metodológicas, no contexto de um ensino explícito da
escrita de resumos e recensões críticas, serão suscetíveis de produzir efeitos na qualidade textual
destes géneros académicos?
Objectivos Gerais
i) Definir orientações didáticas suscetíveis de contribuir para a aprendizagem de géneros académicos;
ii) Validar sequências didácticas e materiais instrucionais para o ensino e aprendizagem da recensão crítica e do resumo;
iii) Promover a qualidade do ensino e da aprendizagem da escrita académica em relação aos géneros recensão crítica e resumo em contexto universitário;
iv) Desenvolver as competências (meta) textual e (meta) discursiva dos estudantes relativamente
ao funcionamento dos géneros resumo e recensão crítica.

Metodologia
Os participantes neste estudo são os professores-investigadores e os estudantes do 2.º ano das licenciaturas em Ensino de Português, Tradução (Português/Inglês e Português/Francês), Linguística e
Literatura, nas turmas de horário laboral e pós-laboral, na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da
Universidade Eduardo Mondlane. A intervenção didática centrada no ensino do resumo e da recensão, referida anteriormente, realiza-se durante o primeiro semestre de 2016 (Fevereiro a Junho).
A abordagem metodológica é fundamentalmente de natureza qualitativa. As técnicas de recolha de
dados são a análise documental, a inquirição e a observação direta. Os instrumentos de recolha de
dados incluem os textos produzidos pelos estudantes, questionários e entrevistas, gravação de aulas
e o diário do investigador. O tratamento dos dados qualitativos 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.
Relativamente aos dados quantificáveis, o pré-teste será realizado inicialmente pelos estudantes,
antes da intervenção didática centrada no ensino das diferentes dimensões linguísticas e discursivas
que compõem cada um dos géneros; o pós-teste será realizado após a referida intervenção, no sentido de se comparar a competência de escrita revelada nos dois momentos pelos estudantes. Para esta
análise será será utilizada a estatística descritiva, através de programas como o excel ou o spss.
Actividades
Eventos - Organização
2016
Workshop sobre “Escrita académica - Projecto de Investigação“, orientado pela coordenadora científica do projecto, Luísa Álvares Pereira.
Eventos - Participação
2016
SIG Writing - International Conference on Writing Research - Liverpool Hope University
(Liverpool 4-6 Julho) - Comunicação apresentada e Poster:
• Conceição Siopa - Writing Portuguese as a second language in Mozambique: Student’s learning
experiences and perceptions.
Jornadas da Educação, 2016 - Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação (Maputo,
21-23 de Setembro) - Comunicações apresentadas:
• Conceição Siopa - Escrever português como segunda língua: Percepções e experiências de
aprendizagem de estudantes universitários.
• Emília Marrengula - A Construção da coerência no processo de retextualização do resumo.
• Marta Sitoe - Ensinar o resumo em contexto académico: Experiência e aprendizagens efectivas.

IX Conferência Científica - UEM (Maputo, 27-28 de Setembro) - Comunicações apresentadas:
• Óscar Fumo - Ler para escrever: A relação entre a oficina de leitura e a qualidade das produções
do género académico recensão crítica.
• Osvaldo Faquir - Processo de ensino de géneros académicos: uma experiência com estudantes
universitários da FLCS/UEM.
Palestra - Universidade Pedagógica (Nampula, 26 de Outubro)

• Conceição Siopa - A escrita em português L2 na universidade: investigação e ensino.
Acção de Formação - Universidade Pedagógica (Nampula, 26 de Outubro)
• Conceição Siopa - Escrita académica
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