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RESUMO 

 
Os meios de comunicação, assim como as informações estão cada vez mais 
eficazes. Esse cenário de constante movimento e transformação requerem pessoas 
autônomas e críticas, que saibam ser flexíveis e reconhecer o que é relevante e o 
que não é. A leitura é um dos fatores responsáveis, talvez o principal pela formação 
do indivíduo. Porém, quando se pensa em leitura, deve-se saber que ela não se 
restringe apenas à decodificação das palavras; o que se lê tem que ser lido como se 
fosse uma leitura de mundo. São essas as características que professores 
universitários acreditam que seus alunos tenham quando ingressam na 
universidade, mas não é isso que acabam encontrando. A reflexão acerca do uso de 
estratégias de leitura para a sua compreensão e aprofundamento, motivou a 
realização deste trabalho, cujo foco é saber qual o grau de conhecimento em 
estratégias de leitura dos alunos que iniciaram o curso de Pedagogia em 2009 e 
nestes que estão concluindo. Este estudo contou com a participação de N=225 
acadêmicos do curso de Pedagogia de uma IES do norte do Paraná, sendo n=132 
das primeiras séries e n=93 das quartas séries. Esta pesquisa teve o objetivo de 
reconhecer e comparar as estratégias de leitura utilizadas pelos acadêmicos das 
distintas séries; objetivou também saber se as influências do meio acadêmico sobre 
a maneira de ler foram positivas ou negativas. Dessa forma, os dados analisados 
mostraram que as estratégias de leitura utilizadas passaram por mudanças 
significativas. Apesar dos progressos alcançados com as estratégias de leitura, os 
participantes necessitam empenhar-se muito ainda para saber interpretar bem um 
texto. Isso porque chegaram à universidade, com níveis baixíssimos de 
conhecimento em leitura. 
 
Palavras-chave: Estratégias de leitura. Acadêmicos. Leitura. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A sociedade atual com as novas formas de difusão de informações, 

cada vez mais rápidas e eficientes, requer pessoas que sejam leitoras críticas, 

conheçam seus direitos e lutem por eles. Pessoas que saibam discernir e avaliar as 

informações que, por diversos suportes e textos, estão presentes em seu cotidiano 

pessoal e profissional. 

De acordo com Rezende (2010, p. 75) “essa demanda compete, 

especialmente a escola, formar indivíduos críticos, reflexivos, autônomos e capazes 

de construir conhecimentos”. Por conseguinte, há que ensiná-los a ler e a fazê-lo 

adequadamente. 

Sacristán (2008, p. 89) assinala a relevância e o “[...] valor 

instrumental que a leitura tem na vida das pessoas para participarem na sociedade 

do conhecimento”. A constatação da presença de indivíduos não letrados, em 

qualquer sociedade é indicativa da sua exclusão social, ocasionada pela falta de 

conhecimentos que o indivíduo dispõe e que por ela são exigidos. 

Apesar da presença da mídia e dos novos recursos tecnológicos 

disponíveis, a leitura e a escrita continuam primordiais para o acesso à informação e 

para a formação de sujeitos críticos. Cabe ressaltar que o poder da escrita e da 

leitura não reside propriamente nelas mesmas, mas em seu uso por parte da 

sociedade e do indivíduo. (SILVA, 2004). Nesse sentido, para Drouet (2005 apud 

OLIVEIRA; SANTOS; PRIMI, 2003, p. 19), “a leitura e escrita devem ser entendidas 

como produtos culturais, quem não for instrumentalizado para acessá-las é excluído 

socialmente e culturalmente”. 

Considerada a principal ferramenta para o acesso às informações, a 

escrita permite a quem lê liberdade para diferentes interpretações, para a construção 

de pontos de vistas, para enriquecer sua visão de mundo e para atribuir sentido e 

valor à sua e as demais leituras que outros dispõem. 

A leitura, além de possibilitar o acesso a conhecimentos produzidos 

por outros, situados em lugares e épocas diferentes, faculta ao indivíduo situar-se no 
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mundo. A leitura, como prática individual, favorece condições de acesso ao 

conhecimento, demonstrando sua importância e o interesse que lhe deve atribuir. 

Diferentes agentes sociais de conhecimento, principalmente a 

escola, exercem um papel relevante na formação dos indivíduos para o exercício da 

cidadania, a partir da leitura e da escrita. No processo da alfabetização, a escola 

ensina ou deveria ensinar os indivíduos para que, além de lerem o que está 

armazenado no escrito, possam ter acesso aos diferentes tipos de produção e 

suportes nos quais os conhecimentos anteriores e os contemporâneos estão 

veiculados. 

Hoje, século XXI, as instituições escolares continuam ainda 

buscando atingir metas propostas há mais de um século. Segundo Foucamber 

(1994, apud FERREIRA; DIAS, 2002 p. 40), “a escola continua empenhada em 

atingir o objetivo de alfabetizar, para o qual foi idealizada, por exemplo, no período 

da industrialização das sociedades ocidentais”. Nessa época, o propósito foi 

universalizar os conhecimentos e habilidades básicas que permitissem aos 

trabalhadores exercer seus ofícios adequadamente, foi então prepará-lo como 

trabalhador mais eficiente. Porém, as exigências de seu trabalho se restringiam ao 

automatismo e à repetição de atividades. 

Hoje as exigências são outras, por exemplo, a análise que 

Bortolanza (2011) faz dos resultados do PISA (Programa Internacional para 

Avaliação dos Estudantes), realizado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) em parceria com a UNESCO, da qual um dos 

objetivos é aferir as competências leitoras dos estudantes, não avaliando os 

conteúdos, mas o domínio de habilidades básicas para a vida, registrou que o 

desempenho dos alunos participantes no ano de 2006, foi aquém do demonstrado 

em 2003. Em 2006, apenas 1,1% dos participantes atingiram o nível mais alto de 

proficiência em leitura, apenas 44% deles atingiram o nível 2, o qual implica em 

localizar informações diretas, fazer inferências simples, entender partes de um texto 

e usar alguns conhecimentos prévios para compreender o texto. No exame de 2009, 

o Brasil atingiu uma pontuação melhor, mas o quadro é ainda grave, visto que 49,6% 

dos estudantes estão abaixo da proficiência considerada básica para leitura. 

Os resultados dessa avaliação demonstram que os leitores se 

limitam a uma leitura mecânica, restrita à decodificação sem compreenderem, de 
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fato, o texto. Em assim sendo, o que poderia ser fonte de expansão de 

conhecimentos, quando a leitura é feita, como uma atividade social e que pode ser 

compartilhada, fica sem efeito. 

Esse modo de realizar leitura ocorre ainda entre alunos do ensino 

superior. De modo geral, a expectativa é que os alunos que chegam a esse nível de 

escolaridade sejam capazes de ler e aprender de modo autônomo a partir dos 

textos. Infelizmente trata-se de uma expectativa frustrada. Muitos alunos ingressam 

nas universidades sem a capacidade em compreender os textos, que lhes são 

prescritos. 

A forma como o discurso científico apresenta esses textos não está 

ao alcance dos conhecimentos dos alunos, que chegam à universidade totalmente 

despreparados, pois geralmente só passam a tomar contato com textos científicos 

quanto ingressam em cursos de graduação (KITO; GÓES; PULLIN, 2011). 

O fato é que os alunos chegam ao nível superior sem capacidade 

para realizar leituras autônomas, e, por isso precisam ser ensinados. Enquanto que 

já deveria ser de seu domínio para poderem ler os textos que lhe são 

recomendados. A alfabetização na leitura de textos acadêmicos1 tem sido ignorada 

(CARLINO, 2003) nessa, o leitor além de ler, escrever e (de)codificar os signos, 

interpreta e avalia criticamente as informações levando em conta o que sabe a 

respeito, além de  situar o texto no contexto das demais produções científicas 

identificando as estratégias que o autor utiliza para conduzir a determinadas 

conclusões, conforme defendeu Carlino (2003), Vicentelli (2000, 2004), Witter (1992, 

1997). 

A relevância de uma leitura autônoma requerida dos universitários, 

que devem ser capazes de reconhecer as estratégias utilizadas na escrita e saber 

situar-se no contexto em que o autor estava inserido, é indiscutível. Quando isso se 

efetiva, o aluno-leitor, além de controlar a sua leitura, passa a receber dela algo para 

a sua formação. Isso acontece quando utiliza estratégias de leitura apropriadas. 

As condições de leitura e de interpretação dependem do gênero 

textual. Se as leituras são múltiplas, também o são as formas de ler distintos 

                                                 
1
 “Textos acadêmicos” referem-se às produções de capítulos, artigos etc. Escritos dentro dos 

parâmetros legitimados por campo disciplinar (WITTER, 1992). 
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gêneros textuais. Como afirma Carlino (2003, p. 410) “os modos de ler e de escrever 

– de buscar, adquirir e comunicar conhecimento-não são iguais em todos os 

âmbitos”. 

Tem-se o conhecimento de muitas formas de leitura: pode-se ler 

uma pintura como a Guernica de Pablo Picasso, que, mesmo sem palavras instiga a 

quem a observa a produzir muitos significados; pode-se ler e identificar uma nota em 

um arranjo musical e assim também uma escultura, imagens etc. Porém, todas as 

leituras requerem conhecimento do contexto em que o texto é produzido, seja qual 

for a modalidade e suporte em que se apresente para quem o lê.  

Essas variedades de leituras são extremamente importantes para a 

formação e atuação pessoal e profissional do indivíduo. Entretanto, o foco deste 

trabalho é a leitura de textos acadêmicos, prescritos por professores em curso de 

graduação. Especificamente aqueles textos que requerem o uso de estratégias 

apropriadas de quem está lendo. 

O objetivo deste trabalho é reconhecer e comparar as estratégias de 

leitura, em duas etapas, a saber: quando os alunos estavam iniciando a graduação 

(1ª série) e ao concluí-la (4ª série). A intenção é de verificar se, ao longo da 

graduação, as estratégias de leitura de texto de estudo se modificaram ou não. Para 

tanto, foram analisados os protocolos de alunos de um curso de Pedagogia de uma 

instituição de ensino superior (IES) pública, localizada no norte do estado do Paraná.  

O interesse por este tema se firmou após a participação da autora 

do trabalho como bolsista em 2010/2011 no projeto “Metacognição e Leitura: efeitos 

na aprendizagem e motivação em universitários”, coordenado pela orientadora desta 

pesquisa. Com a participação nesse projeto, a leitura de textos acadêmicos, bem 

como a leitura dos estudantes acadêmicos passou a incitar lhe a curiosidade. 

Quando bolsista em 2010/2011, os resultados da coleta de dados que a autora 

dispunha, apresentavam realidades vivenciadas por acadêmicos que estavam 

matriculados nas primeiras séries e por outros que estavam nas quartas séries de 

diferentes cursos de licenciatura, estes dados indicavam importantes situações, 

porém não a evolução do grupo em si quanto à leitura e às estratégias utilizadas por 

eles. Desta forma teve-se a ideia de utilizar os mesmos dados dos alunos 

matriculados no curso de Pedagogia quando nas primeiras séries, em 2009, e hoje 

no término do curso de graduação. O uso dos dados do projeto “Metacognição e 
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Leitura: efeitos na aprendizagem e motivação em universitários” torna esta pesquisa 

parte deste projeto maior. 

A escolha deste tema deveu-se também às dificuldades encontradas 

pela autora do trabalho, na leitura dos textos prescritos pelos professores no início 

do curso de graduação. Pois nunca havia tido contato com esse tipo de texto, no 

decorrer da sua escolarização.  

Para a apresentação deste trabalho, utilizou-se a seguinte 

organização, no primeiro capítulo, Introdução, apresenta-se o referencial teórico do 

trabalho, bem como subsídios que deram suporte para desenvolver o trabalho e 

para as análises realizadas a partir dos resultados obtidos pela aplicação do 

instrumento de pesquisa. 

No segundo capítulo, Método, apresenta-se a realidade da IES que 

permitiu a realização desta pesquisa, a quantidade de alunos atendidos nos cursos 

de graduação e pós-graduação. Nele assinala-se como aconteceu a coleta de 

dados, quantos foram os respondentes e, assim, apresenta-se o instrumento 

utilizado para a coleta de dados, a quantidade de questões e opções e por quem 

fora desenvolvido.  

No terceiro capítulo, Resultados e Discussão faz-se a descrição dos 

resultados obtidos, com auxílios de tabelas e figuras, compara-se os resultados 

entre os turnos, as séries e as turmas. Além das análises, são reportadas pesquisas 

anteriores e semelhantes a fim de confrontar os diferentes resultados, conduzindo 

dessa maneira, a autora, ao objeto desta pesquisa.  
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1 INTRODUÇÃO 

As atividades e as práticas de leitura e escrita exercem grande 

importância na sociedade moderna, especificamente no ambiente escolar. A 

preocupação de estudiosos quanto a essas atividades e práticas pode ser percebida 

pela quantidade de trabalhos publicados, pelo uso de avaliações nacionais e 

internacionais sobre o desempenho dos alunos ao longo da escolarização. Constata-

se a relevância da leitura pela preocupação que com ela demonstram pais, alunos e 

professores desde as séries iniciais do ensino fundamental. 

A literatura pedagógica buscou, por muito tempo, “um” método que 

permitisse ensinar “as crianças a ler”. As atividades normativas, assentes 

exclusivamente, na análise linguística das propriedades formais da língua escrita, 

levaram a que fosse desconsiderado o conhecimento prévio da e na língua que o 

aluno trazia de suas vivências sociais. Esse ensino da leitura e da escrita, baseado 

em programas oficiais, em manuais e em métodos, definia e regulamentava a 

maneira, de dizer, a norma oficial da língua e as condições para aprender a leitura e 

a escrita. 

Por sua duração, essas abordagens clássicas de leitura e escrita 

deram lugar a métodos que limitavam o ato de ler e escrever à simples 

decodificação do código, enfatizando apenas a memorização de fonemas, sílabas e 

palavras. Em suma, o código da língua sobrepunha-se à da relação do leitor com o 

texto escrito. 

Hoje, segundo Gaté (2001), as abordagens de ensino privilegiam as 

atividades do sujeito, nessas práticas: ler é: a) um ato de produção de sentido, é dar 

sentido a uma certa mensagem gráfica e previamente codificado por um interlocutor 

ausente; b) construir significação; c) reconhecer nos escritos, índices de informação 

necessária para a construção de sentido. Enfim, para, ler a criança precisa 

compreender que o escrito tem sentido, sentido para quem o escreve e para quem o 

lê, na medida em que se inscreve em suas vivências. 

Desde a década de 1980, os estudiosos avaliam as dificuldades 

relacionadas a leitura, apresentadas por estudantes, na educação infantil e no 

ensino superior.  
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No Brasil, a preocupação com a leitura é evidente pela quantidade 

de produções referente a ela, porém ainda é reduzido o número de produções 

científicas que abordam a leitura no ensino superior, conforme levantamento 

realizado por Tanzawa (2007). 

Quando ingressa no ensino superior, o aluno deveria conseguir 

aprender de forma autônoma e independente a partir dos textos de estudo prescritos 

por seus professores, é o que se espera pelos muitos anos de escolarização, porém, 

isso não ocorre. Em sua maioria, os estudantes não tiveram contato com textos 

como os prescritos no nível superior. (KITO; GÓES; PULLIN, 2011). 

Diante das dificuldades encontradas por universitários na leitura dos 

textos de estudo prescritos pelos professores, muitos pesquisadores têm indicado a 

premente necessidade de proporcionar a oferta de uma “alfabetização acadêmica” 

nesse nível de ensino (CARLINO, 2003). Ser alfabetizado, quando criança, não é 

suficiente para que possa ler textos de cunho científico. (WITTER, 1992; MOSTAFA, 

2004). O ensino da leitura e da escrita deve ser contínuo nos diferentes campos 

disciplinares. 

Para Abreu, Joly e Piovezan (2006, p. 85), “ler implica decodificar 

símbolos gráficos e atribuir sentido ao texto, ultrapassando a simples decodificação 

dos signos impressos”. Na alfabetização acadêmica, o leitor deve, além de ler, 

escrever, decodificar o código, interpretar e avaliar as informações postas e as que 

já tem, situar o texto entre as demais produções científicas, bem como identificar as 

estratégias utilizadas pelo autor para conduzir o leitor às demais conclusões 

(CARLINO, 2003). 

Um leitor pode ser considerado competente se for capaz de 

selecionar em um texto as informações relevantes, reconhecer os objetivos do texto 

e dos que lhe interessam toma para si na leitura de determinado texto. A 

competência em leitura envolve um conjunto de habilidades como as de conhecer e 

monitorar as próprias estratégias de leitura. 

Esse conjunto de repertório é esperado em leitores universitários. É 

esse conjunto que demonstra elevados níveis de análise e compreensão crítica da 

leitura e quem está lendo desta forma sabe utilizar estratégias diferenciadas, de 

modo que compreende o texto que lê. Witter (1997) assinala que o papel da 
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educação formal é proporcionar aos alunos, muito mais do que a alfabetização, a 

formação de hábitos e usos de estratégias de leitura. 

Sendo esse o papel da educação formal, são evidentes as funções e 

os papéis dos professores na construção de habilidades, de práticas e estratégias 

nessa caminhada. Pullin (2007, p. 54) ressalta: “a mediação do professor além de 

demonstrativa deve ser planejada e por ele monitorizada”. Para que seja possível a 

produção de leituras acadêmicas, os professores devem incentivar os alunos a 

desenvolver a metacognição. Quando a mediação é realizada tendo esse cuidado, 

os alunos serão capazes de identificar seu estilo de aprendizagem e selecionar 

quais estratégias de leitura devem adotar para a leitura das diversas modalidades 

textuais e identificar os objetivos de sua leitura. 

A compreensão só é alcançada quando há uma interação do sujeito 

(leitor) com o texto. O processamento das informações ocorre graças às habilidades 

cognitivas e metacognitivas, demonstrando em si os efeitos das influências 

socioeducativas, dos conhecimentos previamente adquiridos, das atitudes do leitor 

em relação ao hábito de ler, entre outras variáveis (ABREU; JOLY; PIOVEZAN, 

2006). 

Existem estratégias e recursos de leitura que podem ser utilizados 

para facilitar a compreensão da leitura. São técnicas ou métodos que habilitam o 

leitor a adquirir informações ou selecionar atividades que o auxiliem na 

compreensão do que lê. Essas estratégias podem ser metacognitivas ou cognitivas. 

As estratégias cognitivas ajudam o leitor a assimilar as informações do texto, 

enquanto que as metacognitivas estão relacionadas à regulação dos processos 

cognitivos, por exemplo, as habilidades autorreguladoras utilizadas pelo leitor para a 

conclusão bem sucedida da tarefa a que se proponha ou que lhe tenha sido indicada 

para cumprir (JOLY, 2004). 

As estratégias metacognitivas são divididas em: globais - quando o 

leitor realiza uma análise geral do texto; de suporte - quando usa os grifos e procura 

fora do texto soluções para as dificuldades que surgem para compreender o texto. 

Algumas estratégias podem ser usadas desde a pré-leitura, por exemplo, quando o 

leitor realiza uma análise global do texto e levanta suas hipóteses acerca do texto. 

Podem prosseguir durante a leitura, referem-se à da mensagem do texto e 

relacionam as informações do texto aos conhecimentos prévios que já tenha sobre o 
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assunto, evidenciando as informações mais importantes. Depois da leitura, o leitor 

competente deve rever o conteúdo do texto, refletir sobre ele, avaliar quanto reteve e 

compreendeu das informações do texto e se as hipóteses do início do texto foram 

confirmadas, deve por fim demonstrar se é capaz de produzir um texto 

parafraseando o que leu (ABREU; JOLY; PIOVEZAN, 2006). 

Essas estratégias de leitura, além de ajudar na compreensão de 

textos e propiciaram ao leitor uma leitura autônoma e independente, e um maior 

controle do seu processo de aprendizagem, constituem-se um instrumento 

importante de autorregulação, uma das metas educacionais mais importantes da 

escolarização.  

Pesquisas apontam que bons leitores compreendem melhor, 

lembram mais do que lêem e têm um repertório mais vasto de estratégias de leitura 

do que aqueles que sentem dificuldade em ler (DEMBO, 2000; VICENTELLI, 2000). 

Reconhecendo a importância das estratégias de leitura utilizadas 

para a formação de bons leitores, este trabalho tem por intuito identificar e comparar 

estratégias de leitura utilizadas por alunos de um curso de Pedagogia recém-

ingressos e em formação. 

 

1.1 LEITURA NA UNIVERSIDADE 

 

No Brasil, espera-se que o estudante seja alfabetizado no decorrer 

dos primeiros anos de escolarização, porém, como enfatizado anteriormente, essa 

alfabetização inicial não é suficiente para as diversas situações escolares. 

Dizem Oliveira, Santos e Primi (2003, p. 19) “a leitura é uma 

habilidade de aprendizado contínuo, pois quanto mais o homem toma conhecimento 

de seu mundo e de novas palavras, mas capaz ele será em reconhecê-las”. Dessa 

forma, acredita-se que no decorrer de sua formação, o estudante deve adquirir 

novas habilidades de leitura e escrita, que o tornem competente para ler e escrever 

diferentes gêneros textuais, incluídos os que são prescritos em seu curso de 

graduação, para aperfeiçoar gradativamente sua capacidade leitora ao longo da 

vida. 
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Em estudo realizado por Silva e Santos (2004), com o objetivo de 

avaliar a compreensão em leitura e a relação entre o desempenho do aluno na prova 

de língua portuguesa no vestibular, e o seu rendimento médio no primeiro ano, as 

autoras constataram que o nível de compreensão dos estudantes ficou abaixo do 

que se espera encontrar em estudantes universitários. Essa falta de compreensão 

do que está lendo, faz com que o estudante deixe de entender aspectos essenciais 

daquilo que está sendo lido deixando a leitura e sua compreensão empobrecidas.  

Vicentelli (2004), com o propósito de verificar o nível de 

compreensão leitora de 85 estudantes de universidades públicas e particulares da 

Venezuela, verificou que 73% deles não excederam o nível de compreensão literal 

de um texto, referente a um artigo de jornal. Apenas 12% e 13% respectivamente, 

demonstraram compreensão e independência crítica.  

Diz Orlandi (2001, p. 115), “o leitor pode realizar uma leitura em três 

níveis: do entendimento, da interpretação e da compreensão”. O nível do 

entendimento concerne à simples decodificação do código linguístico, o nível da 

interpretação é o que atribui sentido ao texto, exigindo que o leitor considere o 

contexto linguístico e as relações semânticas internas e o da compreensão implica 

na desconstrução do texto, na identificação dos mecanismos formadores, na 

problematização, na realização de uma análise crítica do texto e na leitura com 

autonomia. Este último nível é o esperado que os estudantes universitários realizem 

quando lhes são prescritos textos para estudo. Porém, resultados de diferentes 

estudos comprovam que isso não acontece (CARLINO, 2003; CARVALHO, 2002; 

KONS, 2005; PULLIN, 2007). 

Os estudantes ingressam nesse nível de ensino com sérias 

dificuldades de compreensão de leitura, o que se agrava ainda mais quando são 

expostos à leitura de textos de estudo, que não estavam acostumados a realizar, por 

não lhes terem sido ensinadas ou nem mesmo sido propostas no ensino médio 

(CARLINO, 2003; KONS, 2005; PULLIN, MOREIRA, 2008). 

Na graduação, os alunos deveriam ser motivados a lidar diariamente 

com textos científicos. Entre os diversos tipos de leitura com que se defrontam 

alunos no decorrer da graduação, a leitura de estudo é a principal. A caracterização 

da leitura de estudo foi proposta por Castello-Pereira: (2003, p. 55) nos seguintes 

termos: “leitura de estudo é aquela em que se faz uma interlocução com o texto [...] 
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é a leitura em que se busca não uma informação pontual, mas perceber como o 

texto se organiza, o que discute e como se discute”. 

Professores, ao propor leituras de estudo de textos científicos, 

acreditam que os alunos são capazes de realizá-las com autonomia, resgatando as 

estratégias e percursos que o autor do texto utiliza na elaboração do escrito. 

Acreditam que o estudante já disponha do nível superior de compreensão 

(ORLANDI, 2001). Porém o que os professores consideram como natural, para os 

estudantes é fonte de frustração por não conseguirem realizar com proveito as 

leituras do contexto. Outro aspecto a considerar é aquele que, quando professores 

propõem leitura, de fato exercem poder.  Estes poderes são verificados, tanto no  

autor do texto, como também nos modos e objetivos como o professor os prescreve 

(KONS, 2005). 

Como destacado, na leitura de um texto de estudo, além de 

habilidades básicas e de interpretação de nível superior, o estudante, ao estabelecer 

diálogo com o texto, deve utilizar seus conhecimentos anteriores, analisando-os 

criticamente. Só quando essa interação entre estudante e texto acontece é que se 

faculta o aprendizado com a leitura do texto. Agindo assim, o aluno assume uma 

postura de coautor do texto que lê.  

Para não terem dificuldade, os alunos ao lerem precisam 

circunscrever o texto na obra em que está inserido, identificar e avaliar as principais 

informações que o texto apresenta e os recursos que o autor utilizou para escrever. 

Esses cuidados permitirão o diálogo que terão com o texto. Entretanto, essa postura 

diante ao texto nem sempre lhes foi ensinada, apenas exigida. 

A leitura de estudo de textos científicos requer, como qualquer outra 

atividade, prática. Outro fator que auxilia o leitor na leitura é a utilização de 

estratégias que o ajudem a compreender e a sistematizar as informações do texto. 

Considerando-se o ensino superior, para a maioria da população, a 

última oportunidade escolar para a formação de leitores autônomos e por saber que 

muitos universitários chegam ao final do curso, com dificuldades de leitura, 

principalmente na, identificação e abstração das informações principais de um texto, 

habilidades essas necessárias para a qualificação no mercado de trabalho, Oliveira, 

Santos e Primi (2003) enfatizam que é dever das IES proporcionar uma formação 
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que capacite o estudante a dominar as habilidades próprias dessa leitura, 

principalmente da técnico-científica que contribui para a formação profissional dos 

estudantes e para torná-los independentes no domínio da arte de aprender ao longo 

da vida. 

Autores, como Vicentelli (2000, 2004), Witter (1997), concordam com 

Oliveira, Santos e Primi (2003), ao proporem como função da universidade ensinar a 

planejar, desenvolver e administrar programas para a superação das dificuldades 

detectadas entre os estudantes, como medidas preventivas e pro-ativa na formação 

de profissionais. 

 

1.2 ESTRATÉGIAS DE ESTUDO 

 

O ato de estudar não é fácil, como ensina Paulo Freire (1981, p. 9), 

requer de quem o faz uma postura crítica sistemática. Exige disciplina intelectual, 

que não se ganha a não ser praticando-a. Assim, segundo esse educador, em 

“Considerações em torno do ato de estudar”, essa postura crítica, fundamental e 

indispensável ao ato de estudar exige, que o estudante: 

 

a) assuma o papel de sujeito desse ato; 

b) assuma uma postura curiosa perante os textos, os outros e a realidade; 

buscando sempre novos conhecimentos, sem deixar passar as 

oportunidades; 

c) estudo de um tema deve contribuir para que o estudante fique a par da 

bibliografia, referente ao objeto de sua inquietude; 

d) estabeleça um diálogo com o autor do texto, percebendo o 

condicionamento histórico-sociológico e ideológico do autor, o qual nem 

sempre é o mesmo do leitor; 

e) seja humilde. Se tiver realmente uma posição humilde, quem estuda não 

se sentirá diminuído quando encontra dificuldades. Saberá que nem 

sempre o texto se dá facilmente ao leitor e pode estar mais além da sua 

capacidade intelectiva, no momento. 
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O ato de estudar é árduo; requer disciplina e empenho. Entre as 

diversas competências que o estudante necessita para ter sucesso escolar, as que 

mais se destacam são as de assumir-se como sujeito de suas atividades, as de 

pensar e de aprender. Para isso, Almeida (2002, p. 163) sugere: “os professores 

como outras pessoas ligadas à educação deveriam estar preparados para treinar 

estes estudantes no pensar, no aprender e no resolver problemas”. Quanto aos 

treinos , destaca-se as relativas ao ensino e o exercício de estratégias de leitura que 

os estudantes possam utilizam para aprender. 

Em tempos passados, como por exemplo, na época de Aristóteles, 

já eram conhecidas e utilizadas estratégias de estudo, em razão dos poucos 

recursos acessíveis na época. A imagem assumia um papel fundamental na 

retenção de informações, e técnicas de associação de ideias eram ensinadas para a 

recordação das principais.  

Segundo Ribeiro (2001), para alguns autores, compreender as 

estratégias de estudo é entender o comportamento cognitivo como um 

processamento das informações, para outros (KOPKE FILHO, 2001) a 

aprendizagem, a partir da leitura de textos, requer o uso de estratégias que devem 

acontecer antes, durante e após a realização da leitura. O processamento da 

informação é facultado e facilitado, quando utilizadas as estratégias no decorrer de 

toda a leitura. Estas auxiliam a execução, a regulação e a avaliação da própria 

leitura. 

Analisando a literatura disponível, encontram-se várias definições 

para as estratégias ditas auxiliadoras de uma melhor compreensão e satisfação na 

tarefa. Assim Ribeiro (2001) pautada em alguns autores, afirma que as estratégias 

podem ser entendidas como comportamentos/procedimentos levados a cabo por 

quem aprende com o objetivo de dominar o modo como se processam as 

informações próprias das tarefas a serem realizadas, pela ativação, controle e 

regulação dos processos cognitivos. Tais procedimentos, planejados 

conscientemente ou invocados intencionalmente antes, durante e após a realização 

da tarefa que se enfrenta, devendo-se observar a importância atribuída à finalidade 

da execução da atividade. 

Entre as estratégias de estudo, podem-se encontrar vários níveis e 

finalidades, algumas mais específicas a tarefas rotineiras, como as de sublinhar as 
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palavras ou as ideias principais, outras mais gerais que podem ser adaptadas em 

tarefas de características diferentes. 

Alguns estudantes criam e aplicam estratégias de estudo eficientes, 

dependendo da necessidade que encontram quando se deparam com uma tarefa. 

Porém, a maioria sente dificuldade em estudar. Existem, contudo, treinos para a 

aprendizagem dessas estratégias, porém, os treinos não são objeto deste estudo.  

Segundo Wittrock (1988 apud RIBEIRO, 2002, p. 275), o sucesso do 

treino de estratégias de estudo depende da combinação de três tipos de 

conhecimento: os estudantes, além de conhecerem as estratégias (conhecimento 

declarativo), devem aprender a usá-las (conhecimento executivo) - quando, por que 

e onde utilizá-las (conhecimento condicional). 

Para um treino de estratégias de estudo, devem combinar-se, além 

das estratégias metacognitivas, outras, como as afetivas/motivacionais para que o 

estudante possa ter o controle da ansiedade e desenvolver um autoconceito e sua 

autoeficácia. Estas últimas estratégias, por si sós não farão com que o estudante 

alcance o conhecimento a ser adquirido, mas permitem que ele tenha motivação e 

possa aprender. 

O estudante sente-se motivado a continuar com as estratégias de 

estudo, desde que saiba selecionar as estratégias adequadas à tarefa e monitorar 

os objetivos que quer atingir. Para tanto, é relevante que ele tenha desenvolvido 

habilidades metacognitivas (RIBEIRO, 2002). 

Assim, a metacognição em um programa de treino envolve, de 

acordo com Ribeiro (2002, p. 279), a) a consciência do próprio processo de 

pensamento; b) a consciência dos próprios processos de pensamento, seus 

produtos cognitivos associados e como relacioná-los aos resultados da 

aprendizagem; c) a capacidade de avaliar e controlar seu próprio pensamento. Este 

último é assinalado pela autora como de suma relevância para a aprendizagem de 

estratégias e para sua aplicação. Se os estudantes não têm conhecimentos do 

processo que usam para aprender, eles terão dificuldades de selecionar as melhores 

estratégias para executar a sua aprendizagem.  

A fim de conhecer os resultados da eficácia das estratégias de 

estudo, buscou-se na literatura pertinente, as consequências do seu uso. O trabalho 
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de Almeida (2002) evidencia que desde que não sejam tratados como “receita”, os 

treinos cognitivos auxiliam os alunos a identificar as estratégias mais pertinentes a 

cada situação de estudo, tornando-os mais autônomos.  Porém, quanto a esse 

aspecto, a escola não está preparada para a autonomia. Por isso o autor sugere que 

“a escola deve munir seus profissionais com ferramentas para trabalhar com esse 

tipo de estudante” (ALMEIDA, 2002, p. 163). 

Algumas intervenções realizadas em Portugal mostraram-se 

eficazes em relação ao desenvolvimento de estratégias de estudo em estudantes 

problemáticos, utilizando o programa desenvolvido por Silva e Sá (1993 apud 

RIBEIRO, 2002), denominado Programa de Desenvolvimento de métodos e hábitos 

de estudo. Nesse programa são inicialmente identificadas e conhecidas, as 

estratégias já utilizadas pelos estudantes e, só mais tarde, as novas estratégias, 

primeiramente as de tipo concreto e posteriormente as mais gerais, abarcando-se as 

áreas: de autocontrole, estratégias cognitivas e metacognitivas. 

Cientes de que o ensino superior, entre as principais fontes para 

adquirir conhecimento encontra-se a da leitura de textos indicados pelos 

professores, muitos autores enfatizam sua importância para uma boa formação 

acadêmica. Mercuri (1992, apud CARELLI; SANTOS, 1998) ressalta que é a partir 

da leitura que o aluno garantirá suas habilidades de estudo e de domínio dos 

conteúdos.  

Dessa forma, considerando-se como pano de fundo a importância da 

leitura e das estratégias nela usadas para a melhor compreensão e assimilação, a 

seguir serão focalizadas as estratégias que são pertinentes para a leitura.  

 

1.3 ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

 

Quando selecionada e prescrita por professores, a leitura não deve 

ser vista como um fardo ou uma obrigação. Deve ser percebida como um desafio. 

Como analisa Paulo Freire (1981, p. 9) “quem recebe a leitura, por sua vez, deve ter 

nela, não uma prescrição dogmática de leitura, mas um desafio”. Um desafio que o 

instigue a se relacionar ativamente com o texto, a fim de apropriar-se das 
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informações que ele contém, assim, enriqueça seus pensamentos, modificando-os 

se for o caso. 

Um leitor competente deve pensar com clareza e ser capaz de 

reconhecer a importância e a necessidade de certas informações. Além disso, sua 

postura em face do texto deve ser flexível. Deve, ainda, ser capaz de criar suas 

próprias estratégias de compreensão adequando-as às suas possibilidades e às do 

texto. Para tanto, além de reconhecer como significativo o texto, ele precisa 

identificar-lhe a macroestrutura, a microestrutura e a superestrutura, relacionando os 

enunciados para poder utilizar, de forma adequada, as informações contidas no 

texto e as que o instiguem (SOLÉ, 1998; VICENTELLI, 2000). 

Em suma, um bom leitor, diz Tanzawa (2009, p. 55) “dispõe de 

estratégias que, por força da aprendizagem e da prática, ordenam suas ações 

enquanto lê, e lhe possibilitam avançar no texto com eficácia”. 

Comentou-se, anteriormente, que o uso de estratégias de leitura 

auxilia os leitores na compreensão do texto. Essas estratégias, classificadas 

segundo Joly (2004, p. 259) em cognitivas e metacognitivas, foram assim 

diferenciadas pelas autoras: 

 

As estratégias cognitivas de leitura referem-se a comportamentos e 
pensamentos que influenciam o processo de leitura de forma que as 
informações possam ser armazenadas mais eficientemente. As 
estratégias metacognitivas são procedimentos que o indivíduo usa 
para planejar, monitorar e regular o seu próprio pensamento 
enquanto lê. 

 

Como já assinalado neste trabalho, o desenvolvimento de leitores na 

metacognição na leitura é fundamental. Kopke Filho (1997) apresenta algumas das 

vantagens das habilidades metacognitivas, como segue: quando desenvolve 

habilidades metacognitivas, o leitor pode monitorar suas ações referentes à leitura, 

além de planejar, orientar-se, rever e avaliar as estratégias empregadas com vista à 

obtenção da compreensão da leitura. Por conseguinte, a metacognição remete ao 

conhecimento e ao autocontrole na cognição. Refere-se, enfim, ao tipo de 

informação que o indivíduo tem acerca de seus recursos cognitivos e ao controle 

que pode ter sobre eles. O autocontrole decorre do conhecimento que o indivíduo 
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tem acerca das estratégias de que dispõe e que podem ser usadas em uma situação 

específica (KOPKE FILHO, 2002). 

Por isso, quando se lê um texto, qualquer, um treino de estratégia só 

terá resultado se as habilidades metacognitivas forem desenvolvidas. Só assim o 

individuo poderá ser capaz de utilizar as estratégias aprendidas em outras situações 

que não sejam as ensinadas durante o treino e de mudar de estratégias, quando as 

que estiverem utilizando não forem as mais adequadas. 

Quanto às estratégias cognitivas e metacognitivas, Boruchovitch 

(2001), destaca os cinco tipos de estratégias úteis para a compreensão da leitura: 

estratégias de ensaio, de elaboração, de organização, de monitoramento e as 

afetivas.  

Enquanto que as estratégias de ensaio envolvem a repetição do 

material a ser aprendido, seja por meio da fala seja também pela escrita, as 

estratégias de elaboração envolvem a realização de conexões entre o material novo 

com o conhecimento prévio. Nessa elaboração, comumente, são usadas atividades 

como: reescrever, resumir, criar analogias e tomar nota, ações que envolvem, criar e 

responder a perguntas sobre o material a ser aprendido, as quais vão além da 

simples repetição. 

As estratégias de organização, por sua vez, referem-se aos efeitos 

da estrutura do texto, quer o leitor identifique relações entre as partes quer 

hierarquize os conceitos, por exemplo. 

As estratégias de monitoramento relacionam-se ao grau de 

consciência que o indivíduo tem do que está compreendendo do texto e do que está 

sendo capaz de captar e aprender sobre o conteúdo do texto. Assim, as estratégias 

que ele pode utilizar para se autorregular podem ser: tomar providência quando 

observa o que não entendeu, questionando-se enquanto lê o texto para perceber se 

compreendeu, se estabelece metas e se modificam as estratégias utilizadas, quando 

necessário. 

Por fim, as estratégias afetivas vinculam-se aos sentimentos, e 

podem ser desagradáveis e não condizentes com a aprendizagem, como as de 

controlar a motivação, sua atenção, concentração e ansiedade.  Tais estratégias são 
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de extrema importância, pois a aprendizagem será mais eficiente e satisfatória para 

o indivíduo, dependendo dessas condições. 

Kopke Filho (1997) destaca três aspectos fundamentais relativos ao 

desenvolvimento de estratégias de metacognição específicas para a leitura: 

 

• Conhecimento prévio do leitor e sua relação com o conteúdo do texto, 

como atividade inicial para chegar à compreensão. Reforça a interação entre 

leitor e autor; 

• Papel ativo do leitor diante do texto, levantamento de hipóteses, realização 

de apontamentos, confronto com as informações do texto. Dessa forma, o 

leitor pode monitorar sua leitura e, consequentemente, a aprendizagem que 

ocorre na situação; 

• Percepção da leitura como “busca e exame das estruturas que marcam as 

relações, entre as ideias do texto e as relações deste com o contexto” 

(KOPKE FILHO, 1997, p. 67). 

 

Kopke Filho (1997) distingue três momentos principais durante a 

leitura: o “antes da leitura”, é a fase da previsão, quando o leitor faz uma análise 

geral do texto e levanta hipóteses sobre o que tratará; o “durante a leitura”, fase do 

monitoramento, o leitor deve relacionar o texto aos conhecimentos já adquiridos, 

reconhecer o que e quanto está compreendendo e pensar nas possíveis 

consequências dessas novas informações; e o “depois da leitura”, o concernente à 

avaliação. Nesse momento ou etapa, o leitor deve analisar o quanto reteve da sua 

leitura, o que compreendeu e verificar se as hipóteses que levantou antes da leitura 

foram ou não confirmadas e se é capaz de fazer uma paráfrase do texto que leu. 

Reconhecida a importância das estratégias de leitura para a 

formação de bons leitores, a autora buscou, na literatura, estudos que focalizassem 

o uso ou não de estratégias de leitura por parte de alunos do ensino superior. 

Pullin (2006) comparou o uso de estratégias de leitura de alunos de 

um curso de Pedagogia e de um mestrado em Educação. A autora utilizou o 

instrumento proposto por Kopke Filho em 2001, o mesmo usado neste trabalho. 
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Constatou que as estratégias arroladas no instrumento, para o “antes da leitura”, 

foram indicadas com maior frequência por parte dos alunos do mestrado. 

Entre os resultados obtidos referentes às estratégias de leitura 

prescritas no instrumento para acontecerem “durante a leitura”, ela registrou que 

também os alunos do mestrado as utilizam com maior frequência. A autora, 

constatou como baixa a frequência com que informa o uso das seguintes 

estratégias: buscar avaliar o que entendeu e consultar outras pessoas ou materiais, 

em casos de dúvida ou não. 

Os participantes matriculados no mestrado relataram que utilizam 

com maior frequência as estratégias de leitura previstas para acontecerem “depois 

da leitura” do que os alunos da graduação; os índices dessa frequência que a autora 

verificou conforme as respostas dos alunos do curso de Pedagogia foram 

relativamente baixos. 

Com os resultados obtidos Pullin (2006) concluiu que os alunos do 

curso de mestrado utilizam, frequentemente, as estratégias de leitura mais do que os 

alunos do curso de graduação. Possivelmente, porque aqueles sentem-se mais 

motivados e instigados a utilizar estas estratégias, seja por terem concluído um 

curso superior seja por disporem de experiência como professores.  

Outro estudo localizado foi o de Abreu, Joly e Piovezan (2006). As 

autoras desenvolveram seu estudo junto a alunos ingressantes e concluintes dos 

cursos de Computação, Psicologia, Pedagogia e Administração de IESs de São 

Paulo e Minas Gerais. Elas registraram que as estratégias previstas para 

acontecerem durante a leitura são as mais utilizadas pelos universitários. Desta, 

evidenciaram-se as voltadas para a compreensão e fluência do texto. Alunos do 

gênero feminino informaram que utilizam mais as estratégias de leitura. A frequência 

de uso das estratégias cognitivas foi superior ao das estratégias metacognitivas. 

Gimenes e Pullin (2010) publicaram o estudo que realizaram junto a 

alunos recém-ingressados e as  concluintes dos cursos de Letras, Filosofia, Biologia, 

Geografia e Matemática, de uma IES pública, quanto ao uso de estratégias de 

leitura. As autoras constataram que, apesar da experiência dos quatro anos de 

graduação, os alunos concluintes não demonstraram superioridade significativa em 

relação à frequência de uso de estratégias por parte dos recém-ingressados. As 
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autoras assinalam a importância que há em os professores se preocuparem com os 

textos que prescrevem para estudo, bem como a que há com relação ao modo como 

os estudantes os leem. 

Em pesquisa realizada por Silva e Santos (2004), as autoras 

compararam a relação entre os resultados da prova de língua portuguesa do 

vestibular e os primeiros anos de graduação dos cursos de Medicina, Odontologia, 

Administração, Pedagogia, Psicologia, Engenharia Civil, Letras e Matemática, 

observando que o número de acertos verificados no questionário respondido pelos 

alunos ficou abaixo do esperado de alunos universitários. Isso demonstra que esses 

alunos possuem um nível de compreensão aquém do requerido de um universitário. 

Registraram que não houve diferença na compreensão de leitura, quando se 

compara a idade de ingresso dos estudantes na universidade. Porém, o rendimento 

acadêmico médio dos alunos maduros foi significativamente melhor do que o 

verificado junto aos mais jovens.  

Kopke Filho (2002), preocupado em conhecer as estratégias que 

professores da Língua Portuguesa utilizam para a compreensão de leitura, concluiu 

que, entre os dois grupos de professores participantes, há mais divergência do que 

convergência nas estratégias que geralmente empregam durante o processo da 

leitura: um grupo mostrou tendência para o modelo tradicional, outro para um 

modelo integrado. Os resultados indicaram que o processo de leitura que realizaram 

é desenvolvido sem planejamento prévio; raramente utilizavam as estratégias 

atinentes à previsão do texto como: levantar hipóteses sobre o conteúdo a ser lido. 

O autor concluiu: “o contexto em que os sujeitos atuam como leitores, não 

corresponde aquele exigido de quem deve assumir a orientação de leitores menos 

experientes” (KOPKE FILHO, 2002, p. 74). 

O cenário acima destacado, a saber, o desconhecimento das 

estratégias cognitivas e metacognitivas relacionadas à leitura de textos de estudo 

por parte de alunos universitários e professores é preocupante, vale lembrar as 

sugestões de Witter (1997) quanto a programas específicos para o ensino da leitura, 

nos quais sejam trabalhados aspectos metacognitivos das estratégias de leitura. 

Pelo que se verifica, pouco se tem feito, desde a identificação das estratégias de 

leitura à proposição de programas que favoreçam a leitura compreensiva e efetiva 

de universitários.  
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Pensando na influência que exerce o professor no procedimento dos 

alunos em relação às estratégias de leitura, Cantalice (2004) destaca algumas 

estratégias de leitura que os professores podem ensinar a seus alunos, entre as 

quais ela destaca: focar a atenção nas ideias principais, questionar os alunos quanto 

à compreensão do texto. Dessa forma o professor poderá auxiliá-los a monitorar-se 

no emprego das estratégias de leitura e a relacionar os conhecimentos que já 

tenham, com os novos apresentados nos textos, propiciando feedback para 

aplicarem técnicas de estudo apropriadas.  

Kopke Filho (2002) reforça, em seu estudo, que os professores 

devem ser informados da necessidade de encorajar os alunos a ler com estratégias, 

a fazer paráfrase e resumos após a leitura, a utilizar técnicas que os auxiliem a se 

tornar conscientes de como agem quando estão lendo e a entenderem que o que 

leem os influencia. 

Com a preocupação de conhecer como a leitura vem sendo 

realizada por universitários, futuros professores das séries iniciais do ensino 

fundamental e, especificamente, de perceber as estratégias que utilizam ao estudar 

os textos prescritos por professores, que a autora realizou esse trabalho. Com o 

objetivo de comparar as estratégias de leitura utilizadas por alunos recém-

ingressados e concluintes, a autora procedeu um estudo longitudinal, porque; de 

certa forma ela acompanhou o mesmo grupo de participantes. 
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2 MÉTODO 

 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo qualitativo que 

não ignora o quantitativo. Teve por objetivo verificar a frequência do uso de 

estratégia na realização da leitura dos textos de estudo prescritos por docentes no 

ensino superior e comparar os resultados, quando recém-ingressados e concluintes, 

quanto às estratégias de leitura que usam para ler textos de estudo. Como parte 

integrante de um projeto mais amplo “Metacognição e Leitura: efeitos na 

aprendizagem e motivação em universitários” coordenado pela orientadora deste 

trabalho distingue-se daquele no qual a autora deste trabalho participou como 

bolsista em 2010 e 2011 (GÓES, 2011). 

 

2.1 CONTEXTO E GERAÇÃO DE DADOS  

 

A pesquisa foi realizada em uma IES, do interior do estado do 

Paraná, que no primeiro semestre de 2012, atendia a 21.741 alunos em cursos de 

graduação e pós-graduação. Destes 16.841 encontravam-se matriculados em um 

dos 45 cursos de graduação e 4.900 em cursos de pós-graduação; 2.338 em um dos 

155 cursos de especialização e 333 em residência na área da saúde, 2.229 alunos 

realizavam um dos 16 programas de doutorado, ou estavam matriculados em um 

dos 42 cursos de mestrados. 

 

2.2 PARTICIPANTES 

 

A opção pelo curso de Pedagogia se deu pela importância de 

observar como estes alunos lidam com a leitura durante a graduação e por serem 

eles que posteriormente, como profissionais, devem assumir a responsabilidade 

formação de leitores, quando no exercício nos anos iniciais da educação básica. 

A escolha por ter como participantes, aqueles que em 2009 se 

encontravam matriculados na 1ª série do curso e em 2012 cursavam a 4ª série, foi 
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decidida pela possibilidade de observar as possíveis influências da experiência em 

leitura no curso. A par disso, como parte integrante do projeto maior referido, a 

condição de acesso a protocolos de respostas obtidas em 2009 possibilitou as 

análises a que se propôs.  

Os participantes deste estudo foram 132 alunos matriculados em 

2009 na 1ª série do curso de Pedagogia e 93 na 4ª série, em 2012. 

Conforme registros, em 2009 haviam-se matriculados 180, na 1ª 

série no curso de Pedagogia; desses 132 alunos, (aproximadamente 73,3%) 

responderam ao instrumento utilizado neste trabalho. 

Dos 141 alunos matriculados em 2012 na 4ª série do curso de 

Pedagogia, 93 concordaram em participar na pesquisa.  

As informações por turma e série estão registradas na Tabela 1. 

Para fins de relato, as turmas nas quais os participantes se encontravam 

matriculados em 2009 e em 2012 passam a ser identificadas como segue: G1A= 1ª 

série turma 1000; G1B= 1ªsérie, turma 2000; G1C= 1ª série turma 3000; G1D= 1ª 

série turma 4000. G2A= 4ª série turma 1000; G2B= 4ª série turma 2000; G2C= 4ª 

série turma 3000; G2D= 4ª série turma 4000. 

 

Tabela 1  - Distribuição dos participantes por série e turma 

Série/Turma 
TOTAL 

Matriculados Participantes 
G1A 42 41 
G1B 48 28 
G1C 46 29 
G1D 44 34 
Total 1ª série  180 132 
G2A 37 14 
G2B 37 28 
G2C 34 27 
G2D 33 24 
Total 4ª série  141 93 

Fonte: Do autor 

 

A tabela possibilita visualizar como se distribuem os participantes 

(n=225) por série e turno: 
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Tabela 2 -  Distribuição de participantes por turno e série 

Série/Turno Total(n=225) 
G1M 63 
G1N 69 
G2M 51 
G2N 42 

Legenda:  G1M= 1ª série matutino; G1N= 1ª série noturno; G2M= 4ª série matutino; 
G2N= 4ª série noturno. 
Fonte:  Do autor. 

 

 

2.3 INSTRUMENTO PARA A COLETA DAS INFORMAÇÕES 

 

A escala utilizada foi traduzida e adaptada por Kopke Filho (2001) a 

partir dos resultados da investigação de Goetz e Palmer (1991) acerca das 

percepções que os estudantes têm da frequência com que utilizam estratégias de 

leitura em textos de estudo. 

O instrumento compõe-se de vinte itens, cada um seguido por cinco 

opções de resposta: sempre, frequentemente, às vezes, raramente, nunca. (Anexo 

A) 

Os enunciados dos itens são apresentados por afirmações acerca 

da produção da leitura, e estão distribuídos na Escala, como segue: Antes de 

iniciada a leitura propriamente dita do texto, com quatro itens (1 a 4); Durante a 

leitura com dez itens (de 5 a 14); Após a leitura do texto, com seis itens (15 a 20). O 

instigador geral proposto para os respondentes encabeçava o protocolo para registro 

das respostas solicitando-lhes que o tivessem como foco, ao responderem textos de 

estudo indicados por seus professores. 

Estudos anteriores utilizaram esse instrumento como os de Gimenes 

e Pullin (2010), Lessa e Pullin (2010) e Tanzawa (2009). 
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2.4 PROCEDIMENTO 

 

Como parte de um projeto mais amplo, conforme já indicado, o 

presente estudo foi desenvolvido de acordo com o parecer PF. nº 97/09 do comitê 

de Ética em Pesquisa da IES (Anexo B). 

Inicialmente dirigiu-se ao Colegiado do curso de Pedagogia da IES 

para a obtenção formal de autorização da execução deste trabalho (Apêndice A). 

Em seguida, identificados os professores e horários, em que 

lecionavam na 4ª série do curso, eles foram consultados quanto à possibilidade de 

cederem uma das suas aulas para a aplicação do instrumento. 

Uma vez agendadas as sessões da coleta, estas aconteceram 

coletivamente em sala de aula por turma.  

Na sessão de coleta, inicialmente foram expostos os objetivos e as 

finalidades da pesquisa e pedido a colaboração de todos para que voluntariamente 

respondessem ao questionário. 

Em seguida, a pesquisadora entregou o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice B) aos presentes. Aos que assinaram foi 

disponibilizado o instrumento de coleta de dados. Os demais puderam retirar-se da 

sala. Em média, os participantes gastaram 20 minutos para responder. 

Uma vez expostas as questões de encaminhamento metodológico 

do trabalho, no próximo capítulo são apresentados os resultados e discussões das 

informações reconhecidas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A fim de atingir os objetivos deste trabalho, quais sejam: reconhecer 

a frequência de uso das estratégias de leitura entre recém-ingressos e formandos e 

as possíveis mudanças, como indicado, foi usada a escala traduzida e adaptada por 

Kopke Filho (2001). Essa escala, como já descrito no capítulo anterior arrola em 

sequências as estratégias previstas para acontecerem antes da leitura, durante a 

leitura e após a leitura. Para a apresentação das análises e discussão dos 

resultados, será seguida a sequência do instrumento. 

A escala, como mencionada, apresenta cinco opções de respostas 

por item: sempre; frequentemente; algumas vezes; raramente, nunca. Para fins da 

análise quantitativa das informações recolhidas, foram utilizados pesos distintos para 

cada resposta: sempre=5; frequentemente=4; algumas vezes=3; raramente=2; 

nunca=1. 

Dessa forma, se todos os participantes (N=225) assinalassem 

“sempre” todas as estratégias, o total máximo de pontuação dos participantes seria, 

de modo geral, 22500, caso assinalassem “nunca”, a pontuação seria 4500. Por 

série, esses valores seriam respectivamente 570 e 555 pontos, para os da 1ª série, e 

465 pontos e 93 pontos, para os da 4º série. 

Como indicado, nesta pesquisa contou-se com a contribuição de 

participantes, 132 dos quais matriculados na 1ª série do curso de Pedagogia, em 

2009, e 93 na 4ª série, em 2012. Os participantes encontravam-se matriculados por 

série em duas turmas (Vide Tabela 2, do Método). 

Para fins de relato, os participantes das 1ª séries foram identificados 

por G1 e os das 4ª séries por G2. Bem como utilizados os seguintes códigos para a 

identificação dos turnos: G1M (1ª séries matutino) e G1N (1ª séries noturno); e a 

para os das 4ª séries, os códigos: G2M (4ª séries matutino) e G2N (4ª séries 

noturno). 

Para a comparação dos resultados por série-turma adotou-se os 

seguintes códigos: G1A (1ª série, turma 1000); G1B (1ª série, turma 2000); G1C (1ª 

série, turma 3000); G1D (1ª série, turma 4000), utilizou-se dessa forma, o mesmo 

princípio entre as 4ª séries: G2A (4ª série, turma 1000); G2B(4ª série, turma 2000); 
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G2C (4ª série, turma 3000); G2D (4ª série, turma 4000), conforme já exposto na 

Tabela 1, do Método. 

Como já expressado, a escala utilizada apresenta um número de 

itens diferente para cada momento ou etapa da leitura: antes (4 itens);durante (10 

itens); e depois da leitura (6 itens) (Anexo A). 

A escala inicia solicitando a quem responde que informe a 

frequência com que “examina ligeiramente todo o texto”. Os dados obtidos e cujo 

foco é a turma  em que estavam matriculados, podem ser vistos na Figura 1. 

 
Figura 1 – Índice do uso da estratégia: “examina ligeiramente todo o texto?” Faz-se 

comparação por turmas.  
 

Fonte : Do autor 

 

Como pode ser visto na figura, considerando-se à turma em que os 

participantes se encontravam matriculados, 31,7% dos G1A (n=41) apontaram que 

algumas vezes realizam esse exame inicial do texto antes da leitura, enquanto que 

35,7% do G2A (n=14) indicaram que assim frequentemente o fazem. Essas 

tendências quanto ao reconhecimento de uso desta estratégia registram-se em 
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todas as séries, com exceção da G1C e da G2C, visto que em ambas a opção 

algumas vezes foi a mais apontada, 31% da G1C e 40,7% da G2C. 

Participantes do G1M e G1N (n=132) indicaram que algumas vezes 

assim o fazem. Essa opção foi a de maior incidência em detrimento das outras, G1M 

(n=63) 33,3% e G1N (n=69) 34,8%. Os participantes do G2M e G2N assinalaram 

com maior frequência, as opções sempre e algumas vezes: G2M, 31,4% (n=51) e 

G2N (n=42) sempre e frequentemente 30,9%. 

Quando comparados os dados por série percebeu-se uma diferença 

interessante: entre os recém-ingressados e os formandos, a opção mais apontada 

foi algumas vezes, por 33,3% do G1M e por 31,4% do G2M. A mesma proporção de 

participantes que assinalaram sempre, entre os participantes do G1N (34,8%) 

reconheceram usar essa estratégia algumas vezes e 30,9% do G2N (n=42) 

informaram que sempre ou frequentemente a utilizam quando vão ler textos de 

estudo.  

Quando instigados a responder à proposição “examina a estrutura 

do texto, procurando ler cabeçalhos, títulos, subtítulos etc”, os participantes, tanto os 

do G1M (46%), quanto os do G1N (40,6%) informaram que nunca o fazem. Entre os 

participantes da 4ª série verificou-se que a opção mais apontada foi frequentemente 

(39,2% pelo G2M e 40,5% pelo G2N). Assim, as comparações entre as séries 

quanto a estratégia, apontam diferenças instigantes: enquanto os participantes da 1ª 

série do G1M (46%) indicaram que nunca utilizaram, os da 4ª série G2M (39,2%) 

assinalaram que a usam. Entre os participantes do noturno a mesma tendência se 

observa, como pode ser lido na Tabela 3: 

 

Tabela 3  – Índice do uso da estratégia: “examina ligeiramente a estrutura do texto, 
procurando ler cabeçalhos, títulos, subtítulos etc.?”. Faz-se comparação 
por séries: 

 

Série 
5 4 3 2 1 

% 
G1M (n=63) - 1,6 20,6 31,7 46 
G2M (n=51) 27,5 39,2 23,5 7,8 2 
G1N (n=69) 2,9 7,2 18,8 30,4 40,6 
G2N (n=42) 21,4 40,5 28,6 2,4 7,1 

Fonte:  Do autor 
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Como demonstrado, os participantes da 4ª série informaram que 

usam mais essa estratégia do que os da 1ª série. Por exemplo, 36,6% dos 

participantes G1A que na série inicial haviam indicado que a utilizavam raramente, 

quando na 4ª série 57,1% do G2A informaram que frequentemente a usam. 

Contudo, os participantes da turma G1B apontaram com maior frequência a opção 

algumas vezes. Registra-se, todavia, que a quantidade de participantes que 

escolheu esta opção, quando na 4ª série em G2B, foi maior. Os participantes da 

G1C, G2C e G1D e G2D assinalaram que quando recém-ingressos nunca utilizavam 

essa estratégia, porém no término do curso o faziam frequentemente 33,3% e 

45,8%, respectivamente. Considerando esse conjunto de resultados pode-se 

perceber como os participantes, ao longo da graduação, alteram a frequência com 

que fazem uso dessa estratégia.  

A figura 2 viabiliza a comparação do uso dessa estratégia, por turno 

e série. 

 
Figura 2-  Índice do uso da estratégia: “examina ligeiramente a estrutura do 

texto, procurando ler cabeçalhos, títulos, subtítulos etc?”. Faz-se 
comparação por turno e série. 
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Fonte : Do autor 

 

Avaliando-se, o comportamento antes da leitura, a resposta da 

pergunta: “após breve exame, levanta hipóteses acerca do conteúdo do material a 

ser lido?”, constata-se que 1% dos participantes não respondeu a esse item. Dos 

participantes do G1N, 55,9% e 37,1%, do G1M procedem algumas vezes. É 
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importante destacar que dos participantes do G1N nenhum assinalou a opção 

sempre.  

As respostas dos participantes G2M (n=51) e G2N(n=42), são 

similares: a opção algumas vezes foi a mais escolhida, por 43,1% e 40,5%, 

respectivamente. Porém, diferente dos recém-ingressados, do turno noturno, os que 

cursavam a 4ª série informaram utilizar a estratégia mais vezes, ao passo que os 

participantes das 4ª séries matutinas, utilizavam mais esta estratégia do que os das 

turmas do noturno. 

 

Figura 3  –Frequência  do uso da estratégia: “Após breve exame, levanta hipóteses 
acerca do conteúdo do material a ser lido?” Faz-se comparação por 
turno e série: 

Fonte:  Do autor 

 

A análise dos resultados por série permitiu concluir que mais 

participantes da 4ª série do período matutino (43,1%) passaram a utilizar a 

estratégia de levantar hipóteses sobre o conteúdo do texto. Essa tendência não se 

registra entre os participantes do período noturno. Pelo contrário, enquanto 55,9% 

dos da 1ª série assim informaram, apenas 40,5% reconhecem fazê-lo na 4ª série. 

Comparando as opções das turmas, quanto ao uso dessa estratégia, 

constatou-se que a mais apontada foi algumas vezes, registrada por 60% dos G1A, 

50% dos G2A, 50% dos G1B e 35,7% dos G2B. As únicas turmas em que o uso 
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dessa estratégia aumentou ao longo do curso, isto é, da 1ª à 4ª série foi a turma C, 

que de 39,3% passou para 48,1% e a turma D que de 35,3% pulou para 37,5%, 

conforme se pode ver na tabela 4: 

 

Tabela 4 – Frequência do uso da estratégia: “Após breve exame, levanta hipóteses 
acerca do conteúdo do material a ser lido?”. Faz-se comparação por 
série e turma: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte:  Do autor 
 

A última estratégia prevista para ser utilizada antes da leitura, 

conforme o instrumento utilizado solicita que o respondente informe se “pensam a 

respeito da finalidade ou necessidade de realizar a leitura”. A este item deixou de 

responder 1,8% do total de participantes. Obtidas as informações e feita as 

comparações por turno, constatou-se que 46% dos participantes do G1M nunca 

utilizaram essa estratégia, apenas 1,6% informou que sempre assim, se comporta 

ao ler textos de estudo. Esses resultados se assemelham aos do G1N, grupo do 

qual 42,4% assinalaram a opção nunca e nenhum a opção sempre. Os participantes 

da 4ª série G2M e G2N apresentam situação melhor: 41,2% do G2M responderam 

que sempre pensam a respeito do objetivo que tem com a leitura e 31,7% do G2N 

apontaram que sempre ou algumas vezes, pensam nisso. 

Por série, as opções variam muitíssimo: enquanto 46% do G1M 

nunca se preocupam com isso, 41,2% do G2M informam que sempre se preocupam. 

Entre os matriculados no noturno, observam-se resultados similares: 42,4% do G1N 

informaram que nunca o fazem e 31,7% do G2N assinalaram as opções sempre e 

algumas vezes. Vejam-se esses dados na tabela. A Tabela 5 apresenta o índice das 

respostas por série e turno: 

Série Sempre Frequentemente Algumas Vezes Raramente Nunca 
% 

G1A(n=40) - 10 60 17,5 12,5 
G2A(n=14) - 14,3 50 14,3 21,4 
G1B(n=28) - 25 50 21,4 3,6 
G2B(n=28) 21,4 21,4 35,7 17,8 3,6 
G1C(n=28) 3,6 14,3 39,3 21,4 21,4 
G2C(n=27) 7,4 25,9 48,1 14,8 3,7 
G1D(n=34) - 17,6 35,3 32,4 14,7 
G2D(n=24) 12,5 37,5 37,5 12,5 - 
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Tabela 5  - Frequência de uso da estratégia “Pensa a respeito da finalidade ou 
necessidade de realizar a leitura?”. Faz-se comparação por série e 
turno: 

 
Série 5 4 3 2 1 

   %   
G1M(n=63) 1,6 7,9 17,5 27 46 
G2M(n=51) 41,2 29,4 17,6 11,8 - 
G1N(n=66) - 3 21,2 33,3 42,4 
G2N(n=41) 31,7 29,3 31,7 7,3 - 
Fonte:  Do autor 

 

Comparando-se entre as turmas, observa-se que 43,1% do G1A 

indicaram que nunca utilizam esta estratégia, 50% do G2A que algumas vezes 

assim procedem. Dos participantes do G1B, 40% apontaram que nunca utilizam esta 

estratégia, enquanto 33,3% dos participantes G2B afirmaram que a utilizam sempre 

e frequentemente. Dos participantes do grupo G1C 41,4% apontaram que nunca 

utilizam essa estratégia e 29,6% dos G2C frequentemente o fazem. As turmas G1D 

e G2D se assemelharam aos demais: do G1D nunca 50% fazem uso dessa 

estratégia e 45,8% do G2D sempre a utilizam. 

 Estudos anteriores que usaram a mesma escala, como o de 

Gimenes e Pullin (2010), apontaram que os formandos utilizam com mais frequência  

as estratégias previstas para acontecerem antes da leitura do que os recém-

ingressados. Essas autoras constataram tais resultados junto a alunos das 

licenciaturas dos cursos de Geografia. Biologia, Matemática, Letras Vernáculas e 

Clássicas e Filosofia.  Dessa forma, os resultados do estudo atual acompanham a 

tendência observada por aquelas autoras. Por sua vez, Tanzawa (2009) registraram 

resultados diferentes. Ao analisarem as respostas de alunos de Pedagogia e 

Biblioteconomia, verificaram que, independente do ano e curso, as estratégias antes 

da leitura, ocorrem frequentemente. Em outro estudo, Lessa e Pullin (2010) 

constataram, junto a alunos dos cursos de licenciatura de Letras Vernáculas e 

Clássicas, Biologia e Matemática, que a maioria dos participantes recém-

ingressados que responderam ao mesmo questionário, informaram usar essas 

estratégias frequentemente. Os resultados desses dois últimos estudos não se 

assemelham aos obtidos neste trabalho. Como relatado, verificou-se que de modo 

geral, parece aumentar o uso das estratégias antes da leitura,  ao longo da 

graduação entre os participantes. 
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Das estratégias arroladas no instrumento previstas para 

acontecerem durante a leitura. Cinco referem-se à compreensão (itens 10-14), três 

dos recursos que o leitor pode usar para uma leitura mais satisfatória, (itens 5-6-7) e 

duas (itens 8 e 9) quanto ao leitor se engajar ao ler textos de estudo). 

Iniciou-se analisando as respostas relativas aos recursos utilizados 

para ler. Quanto a pergunta se “sublinham as ideias e palavras principais do texto”, 

registrou-se que as diferenças observadas nas respostas dos participantes entre os 

turnos (matutino e noturno) foram poucas. Mais da metade dos participantes de 

ambos os turnos da 1ª série informaram que nunca sublinham as ideias e palavras 

principais (69,8% do G1M e 55,1% do G1N), enquanto que 76,5% do G2M e 66,7% 

do G2N, ressaltaram que sempre fazem uso desse recurso. Ademais, nenhum 

participante do G2M e do G2N optou por assinalar nunca. Em suma, levando-se em 

consideração as séries em que os alunos estavam matriculados, constata-se que, 

enquanto muitos participantes recém-ingressados informaram nunca utilizar esse 

recurso de apoio à leitura, porém os próximos do término do curso indicaram que 

sempre a usam. 

Comparadas as respostas, de modo geral e por turma, verifica-se 

que 51,2% dos participantes da 1ª série G1A nunca utilizaram esse recurso de apoio 

à leitura, enquanto que 71,4% do G2A, isto é, da 4ª série, sempre a utilizaram. 

Essas diferenças quanto ao uso do recurso se repete em todas as turmas. Ressalta-

se que, no conjunto dos resultados referentes a esse item da escala, enquanto os 

recém-ingressados, em sua maioria, informaram que nunca a utilizaram, nenhum 

informou que sempre a utilizou, com exceção dos participantes do G1B (7,1%) que 

assinalaram a opção sempre. Cabe contrapor, nesse caso, os resultados dos 

participantes da 4ª série. Enquanto, a maioria deles indicou a opção sempre, 

nenhum deles selecionou a opção nunca. A figura 4 apresenta o índice das 

respostas a esse item, por turma e série. 
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Figura 4  – Frequência do uso da estratégia: “sublinha as ideias e palavras 
principais do texto”. Faz-se comparação por turma e série. 
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Fonte:  do autor 
 

Outra estratégia que pode ser utilizada como um recurso de apoio à 

leitura de texto é o recurso à anotação enquanto se faz a leitura (item 6). Observa-se 

que 1% dos participantes não respondeu a esse item. Comparando-se as respostas 

dos participantes por turno, verifica-se que 33,3% do G1M registrou a opção 

raramente, porém, outros tantos do G1N informaram que algumas vezes tomam 

notas. Entre os participantes da 4ª série (G2M; G2N) a opção mais assinalada por 

ambos foi algumas vezes, 33,3% e 51,2% respectivamente. É relevante destacar 

que a opção menos indicada pelos participantes do G1M e do G1N foi sempre, 

respectivamente, por 7,9% e por 5,9%. Já a opção menos assinalada G2M e G2N foi 

nunca, 2% e 2,4% respectivamente. Comparando-se os resultados referentes a esse 

item, por turma e série, verificou-se que os resultados de G1M e G2M diferem 

quanto a esse aspecto: enquanto na 1ª série, 33,3% assinalaram a opção 

raramente, na 4ª série, 33,3% optaram por responder frequentemente. Resultado 

similar registrou-se entre as turmas do noturno: as informações dos participantes 

permitem verificar o aumento do uso dessa estratégia (33,8% do G1N e 51,2% do 

G2N). 

Na análise geral dos dados por turma constatou-se que 35% do G1A 

informaram que algumas vezes e raramente fazem anotações enquanto leem, ao 

passo que 31% do G1C também assinalaram ambas as opções, já 50% do G2A 

informaram que o fazem algumas vezes; o mesmo responderam 44,4% do G2C. Um 
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dos resultados importantes foi o crescente aumento de uso desses recursos de 

apoio pelos participantes, alunos das 4ª séries. Se 35,3% dos participantes do G1D 

informaram que usavam essa estratégia raramente, 33,3% dos da 4ª série passaram 

a utilizá-la frequentemente. 

Finalizando as estratégias utilizadas como recurso de apoio à leitura, 

indagou-se se o leitor cria imagens mentais sobre o que lê, (item 7) da escala. 

Comparando-se as respostas dos participantes por turno registra-se que 41,3% do 

G1M e 37,7% do G1N apontaram que raramente utilizam essa estratégia. Por sua 

vez, os da 4ª série (G2M e G2N) apontaram a opção frequentemente, 39,2% e 

40,5% respectivamente. Por conseguinte, poucas são as diferenças, das opções, 

dos participantes levando-se em conta o turno: ambos fizeram as mesmas opções, 

com pequena variação. O que merece destaque, entretanto, é a diferença entre os 

valores obtidos por série: estes mostram um maior uso da estratégia dos formandos, 

quando comparados aos recém-ingressados no curso superior. 

Quanto à criação de imagens a respeito do que lê (conceitos/fatos 

descritos no texto), 34,1% do G1A informaram nunca utilizarem essa estratégia, ao 

passo que metade dos participantes do G2A indicou que frequentemente fazem uso 

dela quando lê. Outro resultado marcante é que 41,2% do G1D assinalaram que 

utilizam essa estratégia raramente, enquanto que 62,5% do G2D informaram que 

frequentemente criam imagens sobre o que leem. 

A descrição das próximas cinco estratégias diz respeito à 

monitorização do leitor sobre o comportamento que tem ao ler textos de estudo. 

Com relação ao item 10, questionou-se com que frequência os alunos param e 

refletem se compreendem bem ou não o que estão lendo. Apesar de 0,9% dos 

participantes não terem respondido, observou-se mudanças interessantes, porque 

denotam evolução no exercício da metacognição. Comparando as informações dos 

participantes por série e turno, registrou-se que 65,6% do G1M indicaram que nunca 

param a leitura para avaliar se compreenderam. Resultados similares foram 

verificados junto ao noturno: enquanto o G1N apontou que nunca procedia assim, 

50% do G2N informou que frequentemente o fazem. Quando comparados os 

resultados dos participantes por séries, verifica-se que 65,6% do G1M e 44,9% do 

G1N não usam essa estratégia. Enquanto que 51% do G2M relataram que sempre 

param de ler para avaliar se compreenderam, 50% do G2N frequentemente tem 
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esse cuidado. A Figura 5 permite visualizar o conjunto de resultados, por turma, 

série e turno: 

 

Figura 5  – Frequência do uso da estratégia: “Para e reflete se compreende 
bem ou não o que está lendo?”. Faz-se comparação por turma, 
série e turno: 
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Fonte:  do autor 
 

Uma das estratégias para reverter a não-compreensão de parte do 

que se lê é a releitura. O item 11 da escala solicitava aos respondentes que 

informassem sobre a frequência desse comportamento. O percentual de 

participantes que não respondeu a esse item foi de 0,9%. Tendo por foco o turno em 

que os participantes se encontravam matriculados, mínimas foram as diferenças 

observadas: 85,7% do G1M e 70,6% do G1N nunca voltam e releem o que não 

compreenderam. Porém, 70% do G2M e 59,5% do G2N assinalaram que sempre o 

fazem. Os resultados por série permitem verificar que os participantes no decorrer 

dos anos da graduação, parecem ter recorrido com frequência crescente ao uso 

dessa estratégia, visto que 85,7% do G1M indicaram que nunca, 70% do G2M 

informaram que sempre voltam ao texto para tentar compreender o que não tinham 

entendido e 70,6% do G1N que nunca o haviam feito, quando na 4ª série sempre 

59,5% utilizam essa estratégia. 

A Tabela 6 permite visualizar essas respostas, por turma, série e 

turno.  
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Tabela 6 – Frequência do uso da estratégia: “quando não compreende uma 
palavra,frase ou parágrafo se os relê?” Faz-se comparação por turma, 
série, turno: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:  Do autor 

 

De modo geral, conclui-se que os participantes recém-ingressos não 

tinham como rotina reler palavras, frases ou parágrafos que não haviam 

compreendido, mas quando formandos passaram a utilizar essa estratégia. 

Outra estratégia que facilita o monitoramento da leitura é voltar a ler 

o contexto, quando não se compreende uma palavra, frase ou parágrafo, voltar a ler 

as partes que os procederam. O item 12 da escala induz que os respondentes a 

informar o quanto utilizam essa estratégia. O cenário do quadro de resposta é similar 

ao anterior.  Sessenta e dois vírgula nove por cento do G1M e 50,7% do G1N 

responderam que nunca recorrem a esta estratégia, 54,9% do G2M e 57,1% do G2N 

sempre fizeram uso desse recurso, quanto têm dificuldade de entender um tópico.            

Os resultados dos participantes por turma, série e turno podem ser 

lidos na Tabela 7. 

Série Sempre Frequentemente Algumas Vezes Raramente Nunca 
% 

G1A(n=40) - - 7,5 22,5 70 
G2A(n=14) 57,1 21,4 14,3 7,1 - 
G1B(n=28) - - 3,6 25 71,4 
G2B(n=28) 60,7 21,4 7,1 10,7 - 
G1C(n=29) - - 3,4 17,2 79,3 
G2C(n=27) 63 33,3 3,7 - - 
G1D(n=34) - - 2,9 5,9 91,1 
G2D(n=23) 78,3 17,4 4,3 - - 
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Tabela 7  –Frequência do uso da estratégia: “quando não compreende uma palavra, 
frase ou parágrafo, volta a ler as partes que os procederam?”. Faz-se 
comparação por turma, série e turno: 

 

Fonte:  do autor 

Outra estratégia que o leitor pode utilizar, quando não compreende o 

que está lendo é a de prosseguir a leitura na busca de esclarecimentos. O item 13 

da escala permite examinar a frequência das respostas sobre esse aspecto. Não 

apontaram nenhuma das opções ao item 0,4% dos participantes. 

A análise dos dados permitiu verificar que os 33,3% dos 

participantes do G1M apontaram que nunca usam esse recurso, 27,5% do G1N 

informaram que algumas vezes e outros raramente o fazem. Percebem-se então 

diferenças entre esses participantes matriculados na 1ª série. A semelhança entre os 

matriculados na 4ª série (G2M;G2N) quanto ao uso que fazem desse recurso é 

evidente: 39,2% do G2M sempre o usam, enquanto que 41,5% do G2N apontaram 

que frequentemente o fazem. Porém, a diferença maior foi registrada na análise da 

frequência das outras opções: 33,3% do G1M nunca agiam dessa forma, enquanto 

que 39,2% do G2M agiam sempre. Semelhantes são também as respostas do G1N 

e do G2N. O exame por turma evidencia que os participantes do G2B e do G2C são 

os que apresentaram os maiores índices de uso desta estratégia, 55,5% a utilizam 

frequentemente e 40,7% sempre). 

A Tabela 8 permite a visualização dessas respostas, por turma, série 

e período.  

 

 
 
 
 
 
 

Série  Sempre Frequentemente Algumas Vezes Raramente Nunca 
% 

G1A(n=41) - 2,4 9,8 41,5 46,3 
G2A(n=14) 50 7,1 35,7 7,1 - 
G1B(n=28) - - 14,3 28,6 57,1 
G2B(n=28) 60,7 21,4 7,1 10,7 - 
G1C(n=29) - 3,4 13,8 24,1 58,6 
G2C(n=27) 55,6 33,3 11,1 - - 
G1D(n=34) - - 5,9 29,4 64,7 
G2D(n=24) 54,2 37,5 8,3 - - 
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Tabela 8 – Frequência do uso da estratégia: “quando não compreendem uma 
palavra, frase ou parágrafo, dá continuidade à leitura em busca de 
esclarecimento?”. Faz-se comparação por turma, série e período: 

 
Fonte:  Do autor 

Nem sempre o leitor consegue diminuir suas dúvidas relendo ou 

prosseguindo a leitura. Por vezes, há que recorrer a fontes externas: outro texto ou 

alguém que auxilie e solucione as questões não entendidas. O item 14 da escala 

propõe que o respondente indique a frequência do uso essa estratégia. Apenas 

0,4% dos participantes não responderam.  

As opções mais indicadas pelo G1M foram algumas vezes, enquanto 

33,3% desse grupo assinalaram nunca e 36,2% do G1N informaram que raramente 

o fazem. Os resultados com maior concentração de respostas, indicaram que 29,4% 

do G2M registraram que raramente o fazem e 48,8% do G2N ocasionalmente 

buscam fora do texto auxílio para a sua compreensão. Pelos resultados observados 

constatou-se que, apesar de ser maior a quantidade de participantes formandos que 

passaram a usar raramente essa estratégia, quando comparados aos recém-

ingressados, o número de participantes que passou a utilizá-la sempre foi maior, e a 

quantidade de participantes que informaram que nunca a utilizavam diminuiu. Por 

sua vez, 33,3% do G1M e 20,3% do G1N que indicaram que nunca utilizavam essa 

estratégia, quando formandos (G2M; G2N) assinalaram essa opção apenas 5,9% e 

4,9% respectivamente. 

Examinados os resultados por série e turma, constatou-se que 

46,4% do G1B apontaram que utilizavam essa estratégia algumas vezes, enquanto 

59,2% do G2B o informaram que a usavam. Isso indica um aumento no uso dessa 

estratégia. Resultados do G1C e do G2C apresentam um cenário distinto: 34,5% do 

Série  Sempre Frequentemente Algumas Vezes Raramente Nunca 
% 

G1A(n=41) 4,9 17,1 26,8 26,8 24,4 
G2A(n=14) 28,6 14,3 35,7 14,3 7,1 
G1B(n=28) 7,1 14,3 28,6 28,6 21,4 
G2B(n=28) 7,4 55,5 29,6 3,7 3,7 
G1C(n=29) 3,4 10,3 24,1 20,7 41,4 
G2C(n=27) 40,7 37 14,8 7,4 - 
G1D(n=34) 11,8 23,5 23,5 14,7 26,5 

G2D(n=24) 37,5 29,2 12,5 12,5 8,3 
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G1C informaram nunca fazer o uso dessa estratégia e 44,4% do G2C assinalaram 

utilizá-la raramente.  

Algumas das dificuldades enfrentadas na compreensão e na 

aprendizagem de novas informações ou conceitos podem ocorrer pelo fato do leitor 

não relacionar o que lê com as crenças ou conhecimentos de que dispõe sobre o 

assunto. Quando examinadas as respostas por turno percebeu-se que mais 

participantes de G1M informaram não estabelecer essas relações: 49,3% do G1M e 

39,7% apontaram que raramente o fazem. Mais de 40% dos formandos 

responderam que frequentemente o fazem (45,1% do G2M e 40,5 do G2N). Quando 

contrastadas as respostas por série fica claro que os participantes passaram a usar, 

com mais freqüência, a estratégia de leitura no decorrer da graduação. Enquanto a 

resposta preponderante do G1M foi raramente, a do G2M foi frequentemente 

(45,1%). Essa tendência também pode ser observada em G1N e G2N. É 

interessante apontar que enquanto 34,9% dos participantes do G1M assinalaram 

nunca, ninguém do G2M assinalou essa opção. 

Verificando-se as respostas por turma-série, percebíveis são as 

diferenças. Enquanto 53,6% dos participantes de G1B assinalaram raramente, 50% 

do G2B responderam que tal ocorre frequentemente. Por sua vez, a comparação 

entre G1C e G2C permitiu verificar que raramente (41,8%) e nunca (41,8%), foram 

as opções de maior ocorrência entre os recém-ingressados dessa turma e as de 

G2C frequentemente, sempre e algumas vezes (37% e 29,6% respectivamente). 

Pensar acerca das implicações ou consequências das informações 

do texto é uma estratégia importante para a aprendizagem. É importante destacar 

que 0,8% dos participantes não responderam a esse item da escala (9). Pelos 

resultados, a diferença foi mínima quando comparadas as respostas apresentadas 

por turno. Quase metade dos alunos de ambos os turnos informou que raramente o 

faz. (42,8% do G1M e 44,1% do G2N). Destaque-se que nenhum dos participantes 

de G1M e de G1N escolheu a opção sempre, situação distinta da demonstrada pelos 

formandos. Muitos foram os que assinalaram a opção frequentemente 46% do G2M 

e 33,3% do G2N. Vale ressaltar que 33,3% do G2N assinalou que algumas vezes 

pensam sobre isso. Nenhum dos participantes da 4ª série (G2M;G2N) indicou que 

nunca o fazem. Esse conjunto de resultados difere substancialmente dos obtidos 

junto aos recém-ingressados.  
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A Tabela 9 permite visualizar os resultados do item 9 da escala, por 

série e turno.  

 

Tabela 9  – Frequência do uso da estratégia: “pensam a cerca das implicações ou 
consequências do que o texto está dizendo?”. Faz-se comparação por 
série e turno.  

 
Séries Sempre Frequentemente Algumas Vezes Raramente Nunca 

% 
G1M (n=63) - 3,2 27 42,8 27 

G2M(n=50) 26 46 24 4 - 

G1N(n=68) - 7,4 33,8 44,1 14,7 

G2N(n=42) 21,4 33,3 33,3 11,9 - 

Fonte:  do autor 
 

Nota-se nos formandos, um aumento na tendência de adotar essa 

estratégia, isto é, de pensar acerca das implicações do texto, quando comparados 

os resultados obtidos quando ingressaram no curso. Por exemplo, enquanto 42,8% 

do G1M admitiram raramente assim se comportar, quando concluinte (G2M) 46% 

frequentemente assim informaram. Com menor intensidade nessa direção estão as 

respostas dadas pelos alunos do G1N e do G2N. 

Comparando-se os resultados relativos a esse item da escala, por 

turma, pode-se apontar mudanças entre os alunos do G1B, G2B, G1D e G2D. Um 

número expressivo de participantes ingressantes indicaram que raramente recorrem 

à estratégia indicada, informaram, contudo que frequentemente assim o fazem 

quando leem os textos que lhes são prescritos na 4ª série. Conforme os dados, os 

participantes da turma B demonstraram essa mudança ao longo do curso. 

O conjunto de resultados relativos ao comportamento dos 

participantes durante a leitura propriamente dita dos textos de estudo prescritos por 

seus professores demonstra que, independente da série e do turno, ao longo do 

curso os participantes informaram que passaram a usar, com maior frequência, 

estratégias que lhes facilitam aproveitar melhor essas leituras.  

Pesquisas anteriores, como as de Gimenes e Pullin (2010), Lessa e 

Pullin (2010), bem como a de Tanzawa (2009) realizadas junto a outros cursos 

registraram essa tendência, apesar de no presente trabalho ter-se observado índices 
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maiores, na opção raramente (36,9%) entre os participantes recém-ingressos e a de 

sempre (37,1%) entre os formandos. 

As estratégias previstas para após a leitura de textos, conforme item 

15 a 20 da escala utilizada, objetivam verificar a incidência de comportamentos 

como os de: realizar a releitura do texto (item 15); releitura dos pontos mais 

importantes (item 16); tentar relembrar os aspectos fundamentais do texto, sem 

consultá-lo (item 17); avaliar o que entendeu acerca do conteúdo do texto e retornar 

aos trechos que não compreendem (item 18); verificar se as hipóteses que 

estabeleceu acerca do conteúdo do texto foram ou não confirmadas (item 19) e se 

realiza produções escritas (paráfrase ou resumo) sobre o conteúdo do texto (item 

20). 

Notou-se que 34,9% dos participantes do G1M raramente releem o 

texto; nenhum assinalou que sempre o faz. Esses resultados diferem dos resultados 

obtidos dos matriculados no turno noturno. Destes, 45,6% reconhecem que algumas 

vezes assim se comportam. As respostas dos participantes da 4ª série 

demonstraram que 45,1% do G2M e 52,4% do G2N algumas vezes assim o fazem. 

Os resultados acima relatados revelam mais vezes a opção sempre, apesar de 

nenhum participante do G1M a ter assinalado e menos de 10% do G2M (9,8%) 

terem assinalado que sempre fazem uma releitura do texto. Evidencia-se, na 

comparação por série, a diminuição do número de participantes que responderam 

nunca a utilizam. Por exemplo, enquanto 20,6% do G1M reconhecem nunca reler o 

texto, 7,8% do G2M também admite essa postura. Essa tendência de resultados é 

verificada em G1N e G2N: enquanto em G1N nenhum participante assinalou que 

relia o texto, 4,8% do G2N informou que passou a reler os textos, logo após ter 

concluído sua leitura.   

Comparações por turma atestam que menos participantes de G2B 

do que de G1B apontaram que houve um leve aumento em ocasionalmente relerem 

o texto (46,4% G1B; 59,2% G2B). De modo geral, levando-se em conta as turmas, 

turnos e séries, a frequência em reler o texto aumentou ao longo do curso. Os 

resultados referentes a esse item da escala, podem ser visualizados na Tabela 10.  
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Tabela 10 – Frequência com que usa a estratégia:” Faz a releitura do texto?” Faz-se 
comparação por série, turma e turno: 

 
Fonte:  Do Autor 

Como se pode observar na Tabela 10, a frequência das opções 

(sempre, frequentemente) faz uso dos recursos, evidencia que os participantes, 

quando formandos, passam a reler os textos. Destaca-se a conjunto de resultado da 

Tabela 10 referente à turma D, como exemplo. 

Após uma leitura inicial, nem sempre o texto todo é retido pelos 

participantes. Entretanto, parecem que releem com maior frequência apenas os 

trechos que consideram mais importantes. O item 16 da escala instiga o 

respondente a informar a frequência desse comportamento. Não responderam ao 

item 0,5% deles.  

Nenhum participante de G1M e do G1N informou que sempre o relê. 

Diferenças gerais entre turnos puderam ser constatadas. Enquanto os participantes 

do G1M informaram que algumas vezes releem os trechos mais importantes, após a 

leitura do texto, G1N indicou que raramente isso acontece. Por sua vez, os 

participantes formandos indicaram que frequentemente/ocasionalmente fazem essa 

releitura.  Tendo por foco as séries constatou-se uma evolução, durante os anos de 

curso: os participantes começaram a realizar a releitura com mais frequência. Por 

exemplo: 38,1% dos G1M assim se comportavam algumas vezes, nas turmas 

noturnas; 42% do G1N reliam trechos. Na 4ª série (G2N), esse índice de resposta 

apontou a opção algumas vezes. Outro resultado relevante a ser destacado é o da 

quantidade de participantes na 1ª série, independente do turno (G1M; G1N) que 

nunca utilizam esta estratégia, quando formandos (G2M; G2N) passaram a utilizá-la. 

A Figura 6 permite a visualização da frequência do uso de tal estratégia levando-se 

em conta as séries e turnos. 

 

Serie Sempre Frequentemente Algumas Vezes Raramente Nunca 
   %   

G1A(n=40) - 17,1 21,9 36,6 24,4 
G2A(n=14) 14,3 14,3 28,6 28,6 14,3 
G1B(n=28) - 3,6 46,4 35,7 14,3 
G2B(n=28) 3,7 14,8 59,2 22,2 - 
G1C(n=29) - 10,3 31 24,1 34,5 
G2C(n=27) 7,4 18,5 18,5 44,4 11,1 
G1D(n=34) 2,9 14,7 35,3 14,7 32,3 
G2D(n=24) 37,5 20,8 29,2 12,5 - 
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Figura 6  – Frequência do uso da estratégia: “Volta ao texto e relê os pontos mais 
relevantes?”. Faz-se comparação por série e turno: 
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Fonte:  Do Autor 

A análise por turma permitiu concluir um aumento no uso dessa estratégia 

pelos participantes da turma B (G1B X G2B). Quando recém-ingressados, os 

participantes dessa turma informaram que raramente utilizam essa estratégia 

(50%),ao passo que quando formandos, 48,1% deles indicaram que a utilizam 

algumas vezes e 37% a usam frequentemente. Outro resultado que merece 

destaque é o apresentado pela turma D que assinalou reler as partes importantes do 

texto G2D frequentemente (58,3%). A Tabela 11 apresenta os resultados referentes 

a esse item da escala. 

 
Tabela 11 – Frequência do uso da estratégia: “volta ao texto e relê os pontos mais 

relevantes?”. Faz-se comparação por série, turma e turno.  

Fonte:  Do autor. 

Quando instigados a responder se “procuram recordar pontos 

fundamentais do assunto sem retomar ao texto”. De modo geral, constatou-se um 

Serie Sempre Frequentemente Algumas Vezes Raramente Nunca 
   %   

G1A(n=41) - 12,2 29,3 36,6 21,9 
G2A(n=14) 14,3 28,6 35,7 14,3 7,1 
G1B(n=28) - 14,3 32,1 50 3,6 
G2B(n=28) - 37 48,1 14,8 - 
G1C(n=29) - 10,3 41,4 34,5 13,8 
G2C(n=27) 14,8 25,9 33,3 22,2 3,7 
G1D(n=34) - 2,9 35,3 38,2 23,5 
G2D(n=24) 25 58,3 12,5 4,2 - 
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aumento na quantidade de participantes que passaram a utilizar esta estratégia 

algumas vezes. Os participantes recém-ingressados G1N a utilizavam mais do que 

os do G1M. Entre os formandos (G2M;G2N) mais do turno diurno, apontaram que a 

utilizam algumas vezes (45,1%) do que do noturno 38,1%. Isso mostra uma inversão 

na frequência de uso dessa estratégia.  

A Tabela 12 sumariza os resultados obtidos na análise das 

respostas dos participantes, por série, turma e turno, ao item 17 da escala. 

 

Tabela 12  –  Incidência do uso da estratégia: ”procura recordar pontos fundamentais 
do assunto sem retomar o texto todo?”. Faz-se comparação por série, 
turma e turno 

 
Série Sempre Frequentemente Algumas Vezes Raramente Nunca 

% 
G1A (n=41) - 26,8 39 21,9 12,2 
G2A (n=14) 14,3 14,3 28,6 35,7 7,1 
G1B (n=28) 7,1 10,7 50 28,6 3,6 
G2B (n=28) 10,7 17,8 42,8 25 3,6 
G1C (n=29) - 20,7 34,5 31 13,8 
G2C (n=27) 14,8 18,5 40,7 25,9 - 
G1D (n=34) 2,9 26,5 26,5 23,5 20,1 
G2D (n=24) 8,3 29,2 50 12,5 - 

Fonte:  Do Autor 

 

Voltar a ler o texto ou partes dele, após ter realizado a leitura inicial, 

indiretamente, pode ser o mesmo que monitorar a própria leitura. 

Uma forma de monitorar o resultado dessa leitura é procurar 

recordar os conteúdos do texto sem retomar o texto. O item 17 da escala refere-se a 

esse comportamento. 

Outro modo do leitor monitorar os resultados da leitura de um texto é 

avaliar o quanto entendeu e voltar às partes nas quais não se sentem seguro, 

quanto á sua compreensão (item 18). Não responderem a esse item 0,9% dos 

participantes. Comparando os resultados por turno verifica-se que os do G1M e do 

G1N, isto é, dos recém-ingressados, relataram não utilizar essa estratégia, 36,5% do 

G1M nunca e 39,7% do G1N apenas algumas vezes. Os resultados relatados pelos 

participantes do G2M e G2N se assemelham: utilizam essa estratégia algumas 

vezes 34% do G2M e 40,5% do G2N. 
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Verificou-se que houve, da parte dos participantes do G1M (n=63) e 

G2M(n=50) um aumento no uso desta estratégia, quando os do G1M relatam que 

nunca utilizam essa estratégia e o do G2M que a utilizam algumas vezes (34%). 

Pode-se constatar ainda que o número de participantes dessas turmas que 

passaram a utilizá-la sempre varia: nenhum participante do G1M referiu utilizá-la 

sempre, enquanto que 16% do G2M relataram que sempre a utilizam. Nas respostas 

de G1N e G2N não se verificou muita variação: em ambas as turmas a opção mais 

freqüente foi algumas vezes, 39,7% do G1N e 40,5% do G2N. 

O exame dessas respostas por turma permitiu verificar que 

raramente 35,7% do G1B e 42,8% do G2B algumas vezes a utilizavam. Outro 

resultado evidente foi a diversidade de opções apontadas G1D e G2D: 41,2% do 

primeiro nunca a utilizou e 41,7% do G2D frequentemente a utilizava. Os resultados 

mostraram que a quantidade de participantes que passaram a utilizá-la sempre, 

tornou-se maior. Se quando recém-ingressos nenhum participante do G1D havia 

assinalado a opção sempre, quando formandos do G2D (16,7%) assim responderam 

que passaram a utilizá-la sempre. 

A Tabela 13 apresenta a síntese dos resultados por série, turma e 

turno. 

 
Tabela 13 –  Frequência do uso da estratégia: “avalia o quanto entendeu do texto e 

volta as partes que não se sente seguro, quanto à compreensão?” Faz-
se comparação por série, turma e turno: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Do autor 

 

Se antes de ler propriamente do texto, levanta hipóteses acerca do 

seu conteúdo. As repostas a esse item já foram apresentadas. Contudo, não adianta 

propor hipóteses acerca do conteúdo do texto se, após lê-lo, o leitor não as avalia. O 

item 19 da escala objetiva verificar esse comportamento metacognitivo. 

Série Sempre Frequentemente Algumas Vezes Raramente Nunca 
% 

G1A (n=40) 2,5 7,5 45 27,5 17,5 
G2A (n=14) 14,3 21,4 35,7 28,6 - 
G1B (n=28) - 17,8 32,1 35,7 14,3 
G2B (n=28) 7,1 17,8 42,8 28,6 3,6 
G1C (n=29) - 24,1 13,8 31 31 
G2C (n=27) 15,4 19,2 30,8 30,8 3,8 
G1D (n=34) - 8,8 14,7 35,3 41,2 
G2D (n=24) 16,7 41,7 37,5 4,2 - 
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Comparando-se as respostas dos participantes por turno não notou muita diferença, 

entre elas: ambos apontaram que algumas vezes assim se comportam (33,3% do 

G1M e 37,7% do G1N) e 54,9% dos formandos do G2M e 42,9% do G2N avaliam as 

hipóteses levantadas algumas vezes. Uma maior diferença encontrada foi entre os 

recém-ingressados e os formandos de modo geral: 33,3% do G1M relatou que a 

utilizava algumas vezes e 54,9% do G2M assim informou. Observou-se isso também 

entre os participantes do noturno (G1N; G2N): em ambos o maior número de 

respostas foi a opção algumas vezes indicada por 37,7% e 42,9% respectivamente. 

Cabe destacar, ainda, que o exame das respostas dos participantes, por série 

aponta uma diminuição do número de participantes independente da turma em que 

se encontravam matriculados informaram utilizá-la sempre: de 6,3% no G1M para 

5,9% no G2M; de 5,8% no G1N para 2,4% no G2N. A Tabela 14 sintetiza os 

resultados desde item, por série, turma e turno. 

 

Tabela 14-  Frequência do uso da estratégia: “verifica se foram confirmadas as 
hipóteses levantas a cerca do conteúdo?”. Faz-se comparação por série, 
turma e turno. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Do autor 

 

Para finalizar a análise das respostas dos participantes ao 

questionário, foram verificadas as respostas ao item 20 da escala. Este solicita que 

seja indicada a frequência com que o respondente escreve uma paráfrase ou 

resumo após ter concluído a leitura do texto de estudo prescrito. O exame das 

respostas apontou que: 41,3% dos participantes do G1M e 33,3% do G1N 

assinalaram a opção algumas vezes. Por conseguinte, mais participantes do turno 

matutino fazem paráfrases e resumos dos textos lidos. O resultado que apoia essa 

informação é o da quantidade de participantes 9,5% do G1M e 21,7% do G2M que 

nunca o fazem. A opção algumas vezes foi a mais apontada por 33,3% do G1N e 

Série Sempre Frequentemente Algumas Vezes Raramente Nunca 
% 

G1A (n=41) 4,9 21,9 41,5 26,8 4,9 
G2A (n=14) 7,1 14,3 28,6 42,8 7,1 
G1B (n=28) 7,1 28,6 32,1 28,6 3,6 
G2B (n=28) - 17,8 50 28,6 3,6 
G1C (n=29) 10,3 20,7 34,5 27,6 6,9 
G2C (n=27) 3,7 14,8 55,6 22,2 3,7 
G1D (n=34) 2,9 32,4 32,4 29,4 2,9 
G2D (n=24) 8,3 25 54,2 12,5 - 



 58
 

por 38,1% do G2N.  Porém, a quantidade de participantes que sempre o fazem é 

mais elevada no turno noturno do que no matutino (2% do G2M contra 11,9% do 

G2N). Registrou-se, ainda, que a quantidade de participantes que nunca escrevem 

paráfrases e resumos, é menor no G2N que no G2M (13,7% do G2M, contra 9,5% 

do G2N).  

Observou-se que a opção algumas vezes foi a mais indicada por 

ambas as séries. Chama a atenção, a quantidade de participantes que sempre e 

nunca utilizam a própria escrita para sumarizar o texto lido:  7,9% do G1M e 2% do 

G2M sempre o fazem. 

 Uma vez descritos os resultados referentes às estratégias utilizadas 

pelos participantes, após terem lido os textos prescritos, será exposto os resultados 

de trabalhos anteriores como os de Gimenes e Pullin (2010), Lessa e Pullin (2010) e 

Tanzawa (2009). Conforme descrito pelas autoras, os resultados que elas obtiveram 

evidenciam resultados equivalentes, independente da série: os participantes das 

respectivas pesquisas registraram utilizar tais estratégias algumas vezes, tendência 

que se confirma no presente estudo. 

A Tabela 15 sintetiza a série de resultados obtidos junto aos 

ingressantes (G1) e formandos (G2), quanto ao uso do conjunto das estratégias que 

usavam, antes, durante e depois da leitura.  
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Tabela 15  – Síntese dos resultados obtidos, quando os participantes eram recém-
ingressos (G1) em 2009 e formandos (G2) em 2012. 

Fonte:  Do Autor 
 

A Tabela 15 permite uma visualização, ao mesmo tempo clara e 

sumária, dos resultados apresentados anteriormente. Como se pode verificar, muitos  

dos participantes recém-ingressados no curso (31,9%) informaram nunca utilizar 

estratégias prescritas para antes da leitura propriamente dita do texto. Esse 

resultado é diferente do obtido por Gimenes e Pullin (2010), visto que as autoras 

verificaram que dos recém-ingressados nas licenciaturas, dos cursos de Biologia, 

Filosofia, Geografia, Letras Clássicas e Vernáculas e Matemática, um maior índice 

de resposta relatou que faz uso destas estratégias frequentemente. Quanto aos 

resultados verificados no presente estudo junto aos participantes da 4ª série, isto é, 

os formandos, constatou-se que as quatro estratégias propostas na escala para 

antes da leitura são utilizadas frequentemente. Isso, também, foi verificado na 

pesquisa de Gimenes e Pullin (2010). 

O segundo momento da leitura, conforme escala utilizada, refere-se 

ao uso das estratégias durante a leitura. Pelo que evidencia a síntese da Tabela 12 

percebeu-se que os participantes recém-ingressados anotaram com maior 

frequência a opção nunca (31,9%). Os resultados de Gimenes e Pullin (2010) 

indicam a predominância da opção frequentemente. Entre os participantes 

formandos, verificou-se maior frequência da opção sempre, quanto ao uso dessas 

estratégias (37,1%), diferente do observado por Gimenes e Pullin (2010) que 

relataram haverem encontrado em maior quantidade a opção frequentemente. 

Estratégias de 
Leitura 

Sempre Frequentemente Algumas Vezes Raramente Nunca 

ANTES 

G1(n=132) 1,1% 8,4% 30% 28,9% 31,9% 

G2(n=93) 26,1% 30,7% 30,2% 10% 3% 

DURANTE 

G1(n=132) 1,9% 5,6% 21,4% 34,2% 36,9% 

G2(n=93) 37,1% 31,1% 20,8% 9% 2% 

DEPOIS 

G1(n=132) 2,8% 16,7% 35,1% 30% 15,6% 

G2(n=93) 9,4% 22,2% 41,3% 23,4% 4,5% 
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Em relação às seis estratégias estimadas para serem utilizadas 

depois da leitura, a opção algumas vezes entre os participantes independente da 

série, foi a mais registrada. Esse resultado converge com os obtidos por Gimenes e 

Pullin (2010) e Lessa e Pullin (2010). 

A leitura da Tabela 15 permite observar que participantes recém-

ingressados informaram utilizar as estratégias após a leitura mais vezes do que as 

previstas para acontecerem antes e durante a leitura. Porém é impossível não notar 

mudanças na tendência do uso mais frequente de estratégias de leitura por parte 

dos formandos. Esse resultado, em parte, pode demonstrar o efeito das práticas de 

leitura de textos de estudo ao longo do curso, mostrando as influências que os 

quatro anos de graduação exerceram nesses alunos.  

Os resultados obtidos por Tanzawa (2009) quando as autoras 

investigam essas estratégias junto aos alunos do curso de Pedagogia da mesma 

IES permitiu-lhes concluir, que os alunos ingressantes informaram utilizar mais 

frequentemente as estratégias de leitura do que os participantes formandos, 

resultados bastante diferente dos que foram observados na presente pesquisa.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões acerca da leitura de textos de estudo feita por alunos 

universitários do curso de Pedagogia de uma IES pública facultaram a notar 

aspectos importantes, por exemplo, quanto às diferenças no uso das estratégias 

usadas pelos ingressantes e pelos formandos no curso de Pedagogia. 

Destaca-se, inicialmente, o baixo uso de estratégias de leitura, entre 

os alunos recém-ingressados. Pesquisadores, como Carlino (2003) e Witter (1997), 

têm advertido a respeito da necessidade dos alunos serem ensinados e motivados a 

aprender a ler e a utilizar técnicas e estratégias de leitura não só antes de 

ingressarem no ensino superior, mas também nos cursos superiores. Carvalho 

(2002) chega a propor uma pedagogia da leitura no ensino, para que futuros 

professores possam ser orientados teórica e metodologicamente, de forma 

adequada para, profissionalmente, poderem formar seus futuros alunos como 

leitores. 

As características comportamentais de recém-ingressados na 

universidade relativas à leitura dos textos prescritos para estudo e evidenciadas 

neste estudo, preocupam porque as dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos 

frequentemente não são resolvidas, seja por não estarem acostumados a fazer uso 

de estratégias de leitura e da metacognição a elas relacionada, seja porque muitos 

nunca tiveram contato com esse gênero de textos, como os comumente prescritos 

em cursos no ensino superior. Tal despreparo compromete uma leitura crítica e 

autônoma. (KITO; GÓES; PULLIN, 2011) 

Os dados deste estudo mostram que até os acadêmicos recém-

ingressantes na universidade que não conhecem e, portanto não utilizam estratégias 

de leituras adequadas, as vão adquirindo, ao longo do curso, e utilizam com 

frequência. 

Quando se pensa nas diferenças relacionadas ao uso das 

estratégias de leitura que podem surgir entre os participantes no período matutino e 

noturno, diferentes hipóteses podem ser formuladas, como justificativa: muitos 

acadêmicos do noturno trabalham o dia todo e não têm tempo para ler os textos de 

modo adequado. Contudo, o turno em que os participantes estudavam pareceu não 
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interferir nos resultados; poucas foram às diferenças observadas na utilização e 

frequência de estratégias de leitura de textos de estudo entre participantes do 

período noturno e matutino. 

Ademais, os resultados evidenciam que quando comparados por 

turma, os recém-ingressados e os formandos, nota-se progressão quanto ao uso de 

estratégias. Com os dados da pesquisa pode-se afirmar que houve progresso no 

uso de estratégias: algumas às quais anteriormente não se recorria passaram a ser 

conhecidas e usadas com frequência. Dentre as estratégias as que mais se 

destacam, são as que, teoricamente são prescritas para acontecerem durante a 

leitura, como demonstrado.  

Os resultados fortalecem a necessidade dos professores insistirem 

com seus alunos para que utilizem estratégias metacognitivas e cognitivas na 

execução de suas atividades, ao lerem os textos que lhes são prescritos.  

Os resultados evidenciam que os participantes do trabalho passaram 

a utilizar estratégias de leitura com mais frequência, porém os resultados poderiam 

ser melhores se eles tivessem anteriormente aprendido a utilizar estratégias de 

leitura, e se esse uso fosse um hábito. As IESs poderiam possibilitar principalmente 

aos participantes recém-ingressados, o aprendizado da leitura de textos, como os 

indicados para estudo, bem como das diferentes estratégias, para que a leitura não 

se torne um peso na vida acadêmica e pessoal do estudante, ainda mais quando se 

sabe que a leitura é uma das principais formas de aprendizagem em cursos 

universitários. Além do mais, os participantes deste trabalho, que são estudantes de 

um curso de licenciatura de Pedagogia posteriormente serão os responsáveis por 

orientar a tarefa de leitura a seus alunos. 

São reconhecidas as limitações do presente relato. Algumas delas 

são, relativas ao uso de uma escala autoinformativa sobre a frequência com que 

leitores, no caso recém-ingressados e formandos de um curso de Pedagogia, 

(re)conhecem utilizar estratégias, quando leem textos de estudo prescritos por seus 

professores. 

Nem sempre as respostas vistas na escala refletem as práticas e 

comportamentos que são assinalados, por vezes, devido a expectativas de quem 

responde sobre o que seja mais adequado. O fato da relatora deste trabalho ter 
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acompanhado, como colega, as turmas desse curso podem ter facilitado a emissão 

de respostas mais livres do efeito das relações de estranhamento (aplicador 

desconhecido, por exemplo) ou de poder (professor ou pesquisador renomado), 

comuns em pesquisas de campo. 

O exercício da pesquisa e deste relato na modalidade de TCC, 

constitui-se em uma etapa na vida acadêmica da autora. 

De quem ao experienciar, em uma disciplina especial, a 

aprendizagem de leitura de textos acadêmicos se interessou pelo tema. 

Prosseguindo como bolsista em um projeto, sob a coordenação da orientadora do 

TCC. 

Ambas, preocupadas com o tema, estão cientes de que outros 

trabalhos como os de Kito, Góes e Pullin (2011) precisam ser realizados para 

desvelarem as razões, interesses e práticas da leitura de textos de estudo, desde os 

modos como estes são prescritos e trabalhados nos espaços-tempo das salas de 

aula em cursos do ensino superior. 
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Anexo A – Escala das Estratégias de Leitura (KOPKE FILHO,2001) 
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