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A leitura do mundo precede a leitura da palavra 
 

Paulo Freire
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RESUMO 
 
 

A leitura deve possibilitar ao leitor entender e interpretar o que está escrito 
explicitamente e nas entrelinhas do texto, de modo que mantenha diálogos com o 
texto. No ensino superior, as leituras prescritas, em sua maioria, concentram-se em 
textos que, por sua construção, diferem dos que circulam no cotidiano. Textos que 
são produzidos conforme as regras legitimadas por cada campo disciplinar. Assim, 
textos produzidos no campo da Matemática diferem daqueles do campo da Biologia, 
e de cada um dos campos das Ciências Humanas e Sociais, por exemplo. A 
produção da leitura desses textos exige uma alfabetização acadêmica, raramente 
ensinada (CARLINO, 2003). Além disso, os modos como esses textos são prescritos 
e trabalhados, posteriormente, em sala de aula podem comprometer o interesse e 
sublinhar o tipo das preocupações e o grau de interesse dos alunos ao lê-los. O 
presente trabalho, realizado junto a 95 formandos de um curso de Pedagogia, 
objetivou avaliar como eles percebem os textos de estudo prescritos por seus 
professores, (cuidados que estes tomam quando os indicam; como trabalham seus 
conteúdos em sala de aula), e apontar as dificuldades, grau de interesse e 
preocupações que regulam essas leituras. As informações, obtidas por um 
questionário aplicado coletivamente por turma, permitiram constatar que as práticas 
de leitura no curso foram essenciais para aumentar o gosto pela leitura: a figura do 
professor, além do modo como ele trabalha, os textos e o fato dele permitir que os 
alunos discutam os conteúdos desses textos despertam o interesse dos alunos em 
realizá-las. A maioria dos participantes demonstrou que se preocupa em relacionar 
os textos indicados a seus conhecimentos prévios e observam se seus professores 
estabelecem essa relação quando os trabalham em sala. Resultados desse tipo de 
prática e trabalho com os textos prescritos são apresentados, enfatizando-se seus 
efeitos para a formação de professores. 
 
 
Palavras-chave: Leitura. Práticas de Leitura. Ensino-Superior. Formação de 
professores. 
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1 APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho é resultado de experiências pessoais adquiridas 

ao longo de minha graduação. Como qualquer aluno recém-ingresso em um curso 

do ensino superior, senti dificuldades na leitura dos textos indicados pelos 

professores das várias disciplinas no 1º ano. Percebi que a leitura de um texto de 

Filosofia da Educação, História da Educação, Sociologia da Educação, Didática, 

Políticas Educacionais, ou de Metodologia do Trabalho Científico em Educação, 

exigia de mim habilidades e cuidados específicos, que não tinha aprendido... 

Tive, entretanto, como recém-ingressa no curso, a oportunidade de 

cursar a disciplina especial (Leitura de Textos Acadêmicos e Estratégias de Estudos 

- 4EDU147), ministrada pela orientadora do presente trabalho. A minha 

alfabetização acadêmica, como caracterizada pelos especialistas e pesquisadores 

(CARLINO, 2003; CALDERA; BERMÚDEZ, 2007), começou desde então. Isso 

porque se sabe que, de acordo com o campo disciplinar, possivelmente outras 

habilidades sejam necessárias (WITTER, 1992; MOSTAFA, 2004).  

Ao longo do curso, meu envolvimento com a temática, isto é, com a 

leitura no ensino superior foi contínuo. No 2º ano, como bolsista do CNPq, participei 

de um projeto de iniciação científica, também orientado pela Prof. Elsa, no qual eu 

testei o instrumento utilizado neste trabalho junto a alunos dos cursos das 

licenciaturas de Geografia, Letras Vernáculas e Clássicas e Línguas Estrangeiras 

Modernas, ou seja, com futuros professores. O interesse pela temática e pelas 

questões a ela relacionadas e trabalhadas nesse projeto levou-me a solicitar à 

professora que me orientasse no TCC com a pesquisa, agora apresentada, que 

realizamos com alunos formandos do curso de Pedagogia, com objetivo de 

investigar as relações que eles estabelecem com a leitura, uma vez que tanto eles, 

quanto eu, seremos certificados para profissionalmente assumirmos a função de 

professores, formadores de leitores, quando prescritores das leituras de futuros 

nossos alunos.  

A leitura pode, em princípio, ser definida como uma ação mecânica 

restrita à decodificação de signos e ao “monólogo”, em que só o texto fala 

viabilizadora de diálogos entre o autor e o leitor (CASTELLO-PEREIRA, 2003). 
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No entanto, a leitura ultrapassa a simples decodificação. É uma 

atividade complexa que pressupõe o entendimento e interpretação do que está 

escrito explicitamente e nas entrelinhas (FERREIRA; DIAS, 2002) e, quando assim 

realizada, possibilita diálogos entre o autor e o leitor (FREIRE, 1982; CASTELLO-

PEREIRA, 2003). Exige deste que seja capaz de contextualizar o texto nas demais 

produções científicas ou não e de identificar as estratégias usadas pelo autor para 

chegar a determinadas conclusões (KITO; GÓES; PULLIN, 2011). 

Freire (1982) destaca aspectos que devem ser levados em 

consideração no momento da leitura de estudo. Primeiramente, o leitor deve 

respeitar o autor, estar atento, no momento da leitura, e não ser ingênuo perante o 

texto, pois, do contrário, sua leitura poderá ser mecânica e ao invés de levá-lo a 

compreender, e apossar-se das informações do texto, poderá apenas memorizá-las, 

para comprovar sua apreensão, por exemplo, em situações de avaliação escolar. 

Freire (1982) destaca que o leitor no ato da leitura deve dialogar com o autor; ser 

crítico e curioso, da mesma maneira que deve ser com o mundo; ser humilde, 

reconhecendo que alguns textos vão além da sua capacidade de leitor, buscando a 

qualificação necessária para voltar ao texto posteriormente. 

Considerando-se que a leitura de mundo precede a leitura da 

palavra, esta, ao ser realizada, possibilita a quem a realiza que construa além da 

decodificação: 

[...] seus próprios significados, elabora suas próprias questões e 
rejeita, confirma e/ou reelabora as suas próprias respostas. É ele que 
escreve ou reinscreve o significado do inscrito a partir de sua própria 
história (FERREIRA; DIAS, 2002, p. 40). 

 

Posicionamo-nos entre aqueles que propõem que o leitor, como um 

sujeito ativo, crítico e participativo no processo da leitura de textos, ao agir, leve em 

conta o autor, o contexto de sua produção, o texto e a si mesmo, e para que e por 

que está realizando essa atividade. 

Sabendo-se que a metacognição é a capacidade do ser humano de 

monitorar e controlar os seus processos cognitivos, tornando-o apto a ter 

consciência de seus atos e pensamentos, no campo da leitura, a metacognição 

ocorre quando: 

[...] pode monitorar suas ações durante a leitura. Automonitorar 
significa planejar, orientar-se, rever e avaliar as estratégias 
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empregadas com vistas a compreender o texto (KOPKE FILHO, 
1997, p. 61). 

 

A leitura de textos, como os prescritos comumente no ensino 

superior, a qual se designa como leitura acadêmica, condiz com a habilidade de 

saber ler, dialogando com o texto, interpretando-o, contextualizando-o e participando 

ativa e criticamente. Espera-se que o aluno, quando nesse nível de ensino, consiga 

realizá-la satisfatoriamente. No entanto, raramente, é considerada a aprendizagem 

da leitura como um processo contínuo que se inicia com a decodificação, ou seja, na 

alfabetização e se estende por campos disciplinares, leitura acadêmica, e por 

suportes dos textos, desde os impressos aos virtuais. 

Nos cursos do ensino superior, os tipos de produção de textos 

acadêmicos (WITTER, 1992) estão sujeitos a diversas exigências, determinadoras 

dos modos de ler que precisam ser aprendidos. Carlino (2003) sublinha que a 

alfabetização acadêmica não é levada a sério, pois há um convencimento geral de 

que ser alfabetizado é simplesmente saber ler e escrever. A alfabetização 

acadêmica consiste em ter, além das habilidades de ler e escrever, as de interpretar, 

dialogar, levar em conta os autores, sua história e o contexto, etc. Porém, ainda não 

é tratada como prioridade e como processo na escolarização, ou seja, não é tomada 

como meta de ensino nos diversos espaços e tempos da educação básica à do 

ensino superior. 

Kons (2005) sugere que uma das causas do desinteresse dos 

discentes para com a leitura de estudo se dá em razão do professor ser percebido 

como aquele que é detentor do poder, aquele que seleciona os textos e 

posteriormente determina a seus alunos que os leiam e, ainda, que os interpretem 

da maneira como ele o faz, suprimindo a autonomia e independência dos alunos 

quando entram em contato com os textos prescritos. 

As relações de poder estão muito presentes em quaisquer contextos 

escolares, manifestando-se em situações nas quais os professores tomam a maioria 

das decisões sem levar em consideração os alunos em tais decisões, o que denota 

ensobreamento destes como agentes do processo da aprendizagem. Tais relações 

de poder se refletem, nos modos de leitura, sempre que o aluno não seja percebido 

como um sujeito ativo no processo de sua própria aprendizagem (PULLIN; 

MOREIRA, 2008). 
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Em vista do exposto, a problemática deste trabalho versa sobre o 

campo da leitura de textos de estudo e sobre as relações que com ela estabelecem 

os alunos concluintes de um curso de Pedagogia de uma IES pública, localizada no 

município de Londrina (PR). O trabalho, agora relatado, tem por objetivo principal 

compreender como esses alunos percebem as leituras de textos de estudo 

prescritos por seus professores, encaradas como experimentos com o objeto de 

interesses e gosto, com as dificuldades, preocupações, práticas e cuidados dos seus 

professores ao indicarem, trabalharem e discutirem os textos que prescrevem.  

Estendemos os sentidos da afirmação de Ernani Maria Fiori (1987) 

sobre a alfabetização acadêmica, quando ela ao escrever o prefácio da obra 

“Pedagogia do Oprimido” de Paulo Freire, ressaltou: “Talvez seja este o sentido mais 

exato da alfabetização: aprender a escrever a sua vida, como autor e como 

testemunha da sua história. Isto é, biografar-se, existencializar-se, historicizar-se.” 

(MARIA, 1970, p. 5. Grifos nossos). Assim procedemos, para enfatizar a importância 

dessas alfabetizações, a inicial, a continuada e a específica, como a acadêmica, e 

também a das leituras que têm como suporte essas alfabetizações para a vida 

pessoal e profissional.  

O relato deste trabalho foi organizado em capítulos. No primeiro -  

Introdução - após as razões pessoais e teóricas que a ele me instigaram, 

apresentamos o referencial teórico adotado e enunciamos os objetivos. O capítulo 2 

- Método - caracteriza a pesquisa e informa sobre o cenário, instrumento utilizado, 

participantes, cuidados e procedimentos que possibilitaram o levantamento dos 

dados empíricos. No capítulo 3 - Resultados e Discussão - são apresentados, bem 

como analisados à luz de estudos anteriores, os resultados obtidos com a aplicação 

do instrumento. Considerações finais - Capítulo 4 - atêm-se às reflexões feitas, 

indicamos como limites do trabalho realizado e propomos como inspiração para 

novos trabalhos. Em seguida apresentamos as Referências, os Anexos e os 

Apêndices. 
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2 INTRODUÇÃO 

A modernização e a globalização que circunscrevem as linhas gerais 

das políticas para atendimento das demandas socioeconômicas atuais evidenciam o 

papel da educação como estratégia de enfrentamento dos desafios cotidianos, 

pessoais, profissionais e sociais que somos levados a enfrentar nos dias de hoje 

(MORIN, 2011). E assim sendo, o professor é percebido como peça-chave que pode 

interferir no sucesso ou fracasso de um indivíduo. No quadro atual, tem sido 

ressaltada, a preocupação com a formação do professor, no sentido de prepará-lo 

para que seja capaz de orientar as novas gerações no sistema escolar, de modo que 

cada um saiba conviver com os problemas (TERRIEN; LOIOLA, 2001; IMBERNÓN, 

2010). 

De modo geral, em todo o mundo, reina uma insatisfação quando a 

educação é focalizada tendo por entorno suas respostas às mudanças sociais e 

culturais atuais. Os desafios da educação, seu papel e posição foram modificados, 

mas não a contento. Isso porquê, apesar de a educação ser condição necessária 

para que uma nação garanta competitividade, emprego e cidadania, em tempos de 

incerteza, o aparato dos sistemas educacionais, currículos, condições físicas e 

recursos humanos nem sempre é preparado para atender os que o procuram 

(TEDESCO, 2011). 

Como indicado, a educação desempenha um papel primordial na 

atual sociedade, e o professor como agente da educação sujeito essencial para que 

a educação ocorra e possa mediar não só a relação entre os grupos - os aprendizes 

- que ensina mas também, e especificamente, os preceitos teóricos e estratégicos 

relacionados a determinado conhecimento, nem sempre está adequadamente 

preparado (BATISTA, 1998). 

Quando se fala em professor, espera-se que este seja um sujeito-

leitor, capaz de avaliar e distinguir as principais produções culturais em uma 

sociedade letrada. Espera-se, ademais, que o professor seja crítico e consciente, e 

domine a leitura e escrita acadêmica para que possa transmitir e/ou ensinar 

conhecimentos aos aprendizes (BRITTO, 1998). Explica-se essa expectativa porquê, 

como profissional, o professor, além de estar inscrito socioculturalmente, ocupa ou 

deve ocupar seu espaço no ambiente escolar em que atua (BATISTA, 1998). 
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Para Tedesco (2011), o papel do professor é ensinar o aluno a 

aprender. O professor deve ser um "acompanhante cognitivo" do aluno no processo 

de aprendizagem, estimulando-o mediante exercícios e situações que o levem a 

pensar. Entretanto, o ofício do aluno está frequentemente, orientado à obtenção dos 

melhores resultados, de acordo com os critérios de avaliação atestados pelos 

professores. 

Batista (1998) pesquisou o perfil dos professores de educação 

básica em Minas Gerais, entre os anos de 1993 e 1994, e concluiu que, estes, na 

maioria, são indivíduos que, tiveram acesso a uma escolarização de longa duração 

pela primeira vez, vieram de cidades do interior, de baixo capital financeiro e cultural 

e estes pais eram semianalfabetos ou analfabetos, e sustentavam a família com 

trabalhos manuais. Esse autor defende que a leitura como herança e como um dos 

principais fatores responsáveis por despertar o gosto ou necessidade de ler, 

interfere diretamente na possibilidade dela passar a ser natural para o "herdeiro 

cultural" desse costume.  

A leitura é fundamental para o sucesso escolar, e o hábito dessa 

prática na família é essencial (BRITTO, 1998). Todavia, o professor pode ser um 

sujeito não-leitor, um sujeito não tem o costume de ler habitualmente, que só lê por 

obrigação e por exigência profissional (BRITTO, 1998; BATISTA, 1998). Tendo-se 

isso em mente, e se há na escola a esperança de aquisição de conhecimentos, sob 

orientação do professor, e se o conhecimento de que o professore dispõe foi o 

transmitido pela escola, agora o conhecimento que profissionalmente devem 

trabalhar será transmitido na escola. Consequentemente, e na maioria das vezes, a 

leitura realizada e a que o professor indica, passa a acontecer de maneira 

dependente da escola, é feita de maneira escolar, é marcada pelo desgosto e 

obrigatoriedade em busca de um aprendizado ou ensinamento, cumulativo. A 

relação entre professor e leitura passa a dar-se de maneira "tensa". O professor 

deve gostar de ler e fazer com que seus alunos também gostem (BRITTO, 1998). 

O conceito-chave associado à formação de professores é o da 

profissionalização da sua ação docente, ou seja, há de ensinar. Como profissional, 

ele deve ter sua formação, baseada criticamente em saberes e competências. Deve 

levar em conta, ainda a experiência do trabalho docente uma das fontes de sua 

formação como professor (TERRIEN; LOIOLA, 2001). 
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Possivelmente, visto serem os professores não-leitores, o livro 

didático se evidencia como o recurso mais utilizado por eles1 e que  passa a ser 

usado como um manual, que os "ensina" a utilizar técnicas e dinâmicas de ensino 

(BRITTO, 1998; BATISTA, 1998). É como se eles atribuíssem no livro didático a 

função de articular as práticas de ensino, organizando o currículo previsto, bem 

como os procedimentos, os conteúdos e os exercícios de fixação, que levam à 

acumulação dos conteúdos, graças aos quais eles desejam atingir um único fim: a 

formação. Nem sempre, isso viabiliza a formação dos alunos como leitores. O 

material (leia-se livro didático) facilita o trabalho do professor e uma das 

consequências pode ser a diminuição de sua responsabilidade, como explica Britto 

(1998, p. 76-77). 

 

[...] Em função tanto das condições de trabalho, da dificuldade de 
formação e da própria imersão na cultura escolar, a leitura do 
professor, de um modo geral, acaba circunscrita aos produtos 
didáticos feitos como "material de apoio pedagógico". Com isso, o 
professor acaba por usar este material, que deveria ser para o aluno, 
para sua própria formação.  

 

O material didático torna-se, assim, um aliado básico da ação do 

professor. 

Apontada a importância da leitura, justifica-se a proposta deste 

estudo que pretende identificar algumas das relações que formandos do curso de 

Pedagogia, futuros professores, estabelecem com a leitura de textos 

indicados/prescritos por seus professores, circunscrita por conseguinte, a textos de 

estudo. 

Como já abordado por Batista (1998) e Britto (1998), tanto a 

experiência como o prazer são essenciais para o sucesso escolar. Estes dois 

aspectos, além de outros, foram tratados, e pode-se antecipar tendo por que os 

futuros professores têm certa dificuldade na e com a leitura. Como os participantes 

deste estudo serão futuros professores e formadores, o instrumento utilizado para a 

coleta evidencia preocupações, as atitudes e os interesses desencadeados quando 

se propõem as leituras de estudo a alunos formandos de um curso de Pedagogia. A 

                                                 
1
 É importante se ressaltar que as condições de trabalho atuais que os professores tem (Ex.: 40 horas 

semanais em mais de uma escola, formação aleatória) convergem para a frequência grande da 
utilização do Livro Didático. 
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relevância deste estudo pode ser justificada duplamente: a) pela seleção do curso 

formador de profissionais para a Educação Infantil (já que a leitura de textos se inicia 

neste período), bem como para as séries iniciais do Ensino Fundamental e b) por 

poder se constituir em fonte de informações para o colegiado desse curso.  

A preocupação com a formação de professores, futuros formadores 

de leitores no espaço escolar, levou-nos a instigar à proposição da questão geral 

que orientou este trabalho: Quais as relações que alunos formandos, de um curso 

de Pedagogia, estabelecem com a leitura de textos de estudo que lhes são 

prescritos?  

Essa questão, quando respondida, poderia auxiliar, em parte a 

diminuir os índices e contribuir para a formação de leitores, desde a educação 

básica; especificamente desde os anos iniciais do ensino fundamental, porque parte 

desses formandos, no caso os do curso de Pedagogia, serão responsáveis, como 

profissionais, pela formação. Como eles percebem e trabalham os textos de estudo 

que lhes são prescritos? 

Ensina Tardif (2002) que um dos saberes que responde pelo 

desempenho profissional dos professores tem sua origem nas experiências que 

esse profissional teve quando aluno. 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

A definição do ato de ler é mais conhecida no senso comum como 

uma ação mecânica em que se juntam as letras, com o fim de decodificar palavras e 

entender o que está escrito2. Para Castello-Pereira (2003), nos dicionários o 

conceito de leitura resume-se a algo mecânico, que se limita a identificar o leitor com 

o decodificador do que está escrito. Logo, a ação de ler seria um monólogo no qual 

o texto “fala” ou o leitor interpreta. Não aparece qualquer sinalização para essa 

atividade, que leve a entendê-la como diálogo. 

Facultando-lhe a aquisição de decodificar signos, a leitura possibilita 

ao indivíduo leitor ampliar o conhecimento traz novos significados ao indivíduo leitor 

(SILVA, 2004). Silva (2004) caracteriza a leitura como um processo que envolve: 

                                                 
2
 DICIONÁRIO Michaelis. Disponível em: <www.uol.com.br/michaelis>. Acesso em: 03 de março de 

2012. 
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"[...] capacidade sensorial, de percepção, aprendizagem, motivação, pensamento, 

memória e outros" (p.12), de modo que, 

 

Saber ler com proficiência implica ser capaz de aprender os 
significados inscritos no interior de um texto e de correlacionar tais 
significados com o conhecimento de mundo que circula no meio 
social em que o texto é produzido. (SILVA, 2004, p.3) 

 

A leitura proporciona conhecimento e prazer e conduz o indivíduo à 

aprendizagem e, consequentemente, ao desenvolvimento (SILVA, 2004). 

Anteriormente, Freire (2001) conceituou a atividade de ler da 

seguinte forma: 

 

Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. [...] 
Ler é procurar buscar criar a compreensão do lido; daí, entre outros 
pontos fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da 
escrita. É que ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa 
em torno da compreensão. Da compreensão e da comunicação.  (p. 
261 - Grifo do autor) 

 

Em suma, para o autor, ler está diretamente ligado ao ato de 

compreender o que está sendo lido. A compreensão acontece de maneira gradativa, 

desde que o leitor adote a postura de sujeito no processo da leitura. O ideal é que 

haja um diálogo entre texto imposto pelo autor e a ação do leitor. O texto produzido 

permite ao autor propor direcionamento e um certo sentido. Cabe, porém, ao leitor  

interpretar o que também esteja implícito no texto. O bom leitor, deve, além disso, 

relacionar o que está lendo com outras leituras dos demais textos, de mundo e da 

palavra, para que possa construir sentidos para si (FREIRE, 2001; CASTELLO-

PEREIRA, 2003). 

Para a compreensão de um texto, o leitor utiliza seus conhecimentos 

prévios, adquiridos ao longo de sua vida, ou seja, conhecimento do mundo, para 

conseguir atribuir sentido ao texto que lê (CARVALHO, 1989). 

A leitura tem papel essencial na sociedade atual. Ela é um processo 

responsável para a obtenção de novos conhecimentos, além de ferramenta de 

socialização, ao possibilitar ao sujeito acesso à cultura e ampliar-lhe o campo de 

significados. Sem o domínio da leitura e da escrita, o indivíduo fica circunscrito às 

informações orais ou sensoriais experenciadas em sua vida social. Daí decorre a 
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importância do comportamento do leitor, universitário ou não, profissional ou não, 

porque seu comportamento gera nos modos como atuará na sociedade atual 

(SILVA, 2004). 

Para o estudante, especialmente o universitário, ler é fundamental 

para sua atuação, na condição de aluno. A importância da leitura, nesse contexto, 

consiste na sua forte presença no ambiente acadêmico, uma vez que, em todas as 

disciplinas, a leitura de textos é utilizada como fonte auxiliar para que o aluno e o 

professor possam obter informações necessárias e com isso aprofundar nos 

conhecimentos e desempenhar suas atividades (WITTER, 1997). 

Em sua pesquisa, Souza (2001) concluiu que parte dos alunos 

universitários do curso de Pedagogia, que participaram do seu estudo, consideram a 

leitura como recurso (urgência e/ou necessário) de interação com a linguagem 

acadêmica. A leitura como decodificação também fica a desejar quando os alunos a 

realizam por obrigação, sem se preocupar em compreendê-la, simplesmente 

atribuindo-lhe sentido. Entretanto, como a autora assinala: 

 

Ler está ligado diretamente a aprender e a auto-imagem do aluno 
confirma isso: ele se vê como aprendente, como aquele que vai em 
busca, por sentir necessidade de aprender, por desejar saber e pelo 
prazer de ver satisfeito esse desejo, não necessariamente 
dependendo de alguém que direcione sua aprendizagem (SOUZA, 
2001, p. 112 - Grifos nossos). 

 

Quando o aluno supõe que o principal objetivo da leituras está ligado 

à autoaprendizagem, o aluno passa a não ter a necessidade de depender de 

alguém, para que as produza. 

O leitor não deve esperar que, ao ler obras de escritores ou autores 

científicos, nelas sejam dadas, sequencialmente, explicações a respeito do 

conteúdo. Ele deve ele analisar, e interpretar, se quiser compreender o que lê. Por 

outro lado, ele não deve ser ingênuo ao ler, pois se assim proceder evidentemente 

será essa uma leitura puramente mecânica e em vez de compreender o texto, ele 

apenas memoriza (FREIRE, 1982). É, preciso que o leitor seja um sujeito vivo, e que 

participe do texto enquanto lê, pois só assim, poderá compreender as inter relações 

ou informações não explicitadas (PULLIN; MOREIRA, 2008). 

Em sua pesquisa, Kons (2005) concluiu que a leitura como estudo, 

realizada pelos alunos ao ingressar na universidade, passa a ser desinteressante e 
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uma das causas da repulsa dos discentes pela leitura de estudo, e isso se dá porque 

o professor é o detentor do poder, e em parte, por ser ele o que seleciona os textos 

acadêmicos e determina a leitura dos alunos. A autora aborda que muitas vezes, o 

professor é quem decide de que maneira os textos deverão ser interpretados, 

subtraindo dos alunos a autonomia e a possibilidade de aprender e interpretar de 

acordo com sua experiência e leitura anterior de mundo. Sendo assim, o aluno 

acaba não tendo a oportunidade de aprender a fazer uma leitura acadêmica.  

Carlino (2003) demonstra que existem vários tipos de alfabetização 

e que a acadêmica é uma delas, visto que esta é totalmente diferente da realizada 

pelos alunos do ensino médio. Os textos, frequentemente prescritos para esse nível 

de ensino, só se preocupam em evidenciar o verdadeiro e o falso, ao passo que, nos 

utilizados no ensino superior, o aluno deve levar em conta o momento da leitura, o 

contexto, o autor e a história e avaliar criticamente a pertinência das informações em 

cada campo disciplinar. 

O indivíduo tem fácil acesso ao ensino superior nos dias atuais, 

mesmo que tenha dificuldades em habilidades consideradas básicas, operar 

academicamente e socialmente no contexto universitário. É importante que os 

administradores e professores encontrem alternativas que sejam eficazes para que o 

aluno possa ter acesso à leitura e à produção de texto de maneira adequada às 

suas necessidades e ao que deles se espera (SILVA, 2004). 

Em razão da relevância da produção acadêmica, seria importante, 

segundo essa autora, que se a avaliam dos estudantes para posterior acesso a 

programas que os ensinem a desempenhar as tarefas que lhes são propostas. Em 

outras palavras, há a necessidade de confirmar em diversos estados exploratórios, a 

proposição de programas que corrijam falhas ou limitações dos alunos, para que 

estes busquem a superá-las (SILVA, 2004). 

Em sua pesquisa, Carlino (2003) relata que a leitura acadêmica é 

tratada de maneira similar em países como os Estados Unidos e a Austrália. Ao 

ingressar na universidade, os alunos têm acesso a uma série de estudos, que é 

liderados por alunos veteranos que prestam esse serviço em troca de créditos no 

currículo. Todos os alunos passam por esse programa e são preparados 

especificamente para a leitura acadêmica, que é diferente das demais leituras 

realizadas por eles até então. 
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O aluno, segundo Silva (2004), deveria ser capaz de se adaptar aos 

diferentes conteúdos e vocabulário relativos ao curso que escolheu. 

Carvalho (1992) inicia sua pesquisa questionando-se se a leitura 

acadêmica não se tornou detalhada e fria, ciente de que a leitura habitual "[...] 

aprisiona as pessoas nas suas próprias rotinas [...]". Nessa pesquisa, a autora 

entrevistou professores e alunos dos primeiros e quartos períodos de Pedagogia de 

uma universidade do Rio de Janeiro e constatou que os professores se preocupam 

em formar alunos menos atrelados à maneira como a leitura é vista na educação 

básica (obrigatória e conteudista) para que eles tenham mais prazer e sejam mais 

cuidadosos e críticos na leitura que realizam como universitários. Os estudantes 

analisados nessa mesma pesquisa não liam os textos prescritos antes das aulas por 

razões diferentes, mas liam-nos de maneira detalhada, antes de provas ou 

trabalhos. 

Quando o aluno chega ao ensino superior, dele é esperado que 

tenha adquirido uma capacidade avançada de compreensão de leitura e utilize 

estratégias metacognitivas que facilitem a compreensão de um texto. No entanto, 

não se considera que ensinar e avaliar as estratégias de leitura sejam papéis da 

universidade, apesar de importantes para o desenvolvimento e o bom desempenho 

do leitor em seu processo cognitivo (ABREU; JOLY; PIOVEZAN, 2006). 

Carlino (2005) considera que os alunos, ao chegarem ao ensino 

superior, são surpreendidos com textos acadêmicos, científicos, tendo então dessa 

maneira, acesso a textos que em sua maneira de expor conteúdos contemplam 

modos de apresentar, atendem as exigências das respectivas informações dos 

campos disciplinares (MOSTAFA, 2004), sem que para isso eles tenham sido 

preparados (WITTER, 1992). Mesmo assim, os cursos do ensino superior, 

continuam a exigir que os alunos saibam dominar esse tipo de leitura acadêmica. 

Para Carlino (2005), o estudante universitário não está preparado para compreender 

os textos científicos, já que estes possuem muitos códigos e informações implícitas, 

além de serem especialmente escritos para a comunidade científica, e não para os 

alunos, especificamente. Isso pelo fato de que os professores esperam que seus 

alunos leiam e entendam tal como eles o fazem (CARVALHO, 1992). 

Carvalho (1992) se pergunta se, nos cursos universitários há 

preocupação com a formação de leitores ou se se reforça a aversão à leitura. O 

entrave entre a obrigação de ler, mesmo que não tenha aprendido a ler os textos 
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recomendados e as condições de realizar ou produzir essas leituras, conforme 

nossa opinião, pode levar o aluno a sentir sofrimento, inclusive desgosto em realizá-

las. 

O grau de formação atual em que se encontram os universitários em 

relação à incapacidade frente à leitura e escrita acadêmicas está elevadamente 

disfarçado por muitos fatores. Entre eles, está a dificuldade de compreender o 

conceito de alfabetização acadêmica, associado ainda aos processos de 

alfabetização e não como nova etapa de processo de estar capacitado a leituras de 

diferentes campos disciplinares. Além disso, a compreensão e a produção de textos 

acadêmicos ainda são vistos como algo natural, e que não merecem  atenção 

especial (CARLINO, 2003). O ingresso na universidade, como se defende, não 

garante que o aluno saiba ler como nela se exige. Os universitários necessitam de 

mais auxílio, para que possam aprender e a utilizar a metacognição no dia-a-dia em 

suas leituras (KOPCKE FILHO, 1997). 

De acordo com Pullin (2011), espera-se que os alunos universitários 

se portem como coautores de textos acadêmicos. No entanto, para que isso ocorra, 

é necessário no mínimo que eles compreendam o que leem (CARVALHO; SILVA, 

1996). Por isso, Pullin (2011) defende que a alfabetização acadêmica seja 

responsabilidade dos professores formadores. Mas essa tarefa, nem sempre 

cumprida, deveria ocorrer de maneira que os alunos consigam refletir e controlar 

suas estratégias de leitura, ou seja, que atividades de metacognição sejam 

propostas e possibilitadas pelos professores formadores. 

Além de outros, Teixeira (2000), ao concluir o relato de sua 

pesquisa, se queixa que os estudantes chegam ao ensino superior sem as 

competências mínimas exigidas para o estágio de aluno (PERRENOUD, 1995; 

WITTER, 1997; PAVÃO, 2004, 2007; MOSTAFA, 2004). Entre as atividades que 

diferenciam o exercício requeridos de alunos de ensino superior daquele exigido na 

escolarização anterior situam-se os relacionados aos tipos de leitura e produção de 

textos que são exigidos. Em quaisquer cursos de graduação, os textos e as leituras 

prescritas são distintos dos que foram exigidos até o final do ensino médio. 

(CARLINO, 2003). Os textos que devem ser lidos, por sua organização, linguagem e 

regras próprias de cada campo disciplinar, exigem uma leitura diferenciada 

(WITTER, 1997; MOSTAFA, 2004). 
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Romanowski e Rosenau (2006) se perguntam em seu trabalho, 

como o professor ensina sem saber como se aprende. As autoras procederam em 

uma investigação em um curso de Pedagogia e buscaram analisar os processos 

metacognitivos dos alunos, e avaliar as contribuições da metacognição na 

aprendizagem, com o fim de provocar, instigar e aprimorar a capacidade de 

aprendizagem deles. Partindo do princípio de que cursos de Pedagogia formam 

futuros professores, a investigação das autoras em torno da metacognição, conclui 

que o aluno poderá refletir sobre seu processo de aprendizagem, questionando-se 

sobre “o que” e “como” ensinar. Por fim, elas concluíram, em sua pesquisa, que o ter 

consciência facilita aos alunos os processos mentais, propiciando-lhes a 

autorregulação. 

Quando, após a avaliação e a autorregulação de suas estratégias, o 

aluno passa a ser estimulado a desenvolver procedimentos de leitura, utilizando 

estratégias mais eficientes, que contribuem para melhorar a aprendizagem e ampliar 

seu desenvolvimento cognitivo, ele se torna assim, um sujeito mais autônomo e 

crítico. 

A metacognição pode ser considerada como um dos elementos-

chave no processo de aprender-a-aprender. Reconhecer, por exemplo, que se têm 

dificuldades na realização de tarefas de leitura ou que algo não foi compreendido, é 

um hábito de bons leitores, já que os hábitos ajudam a avaliar dificuldades ou a 

perceber deficit de conhecimento, como também a superá-los ou a recorrer a outras, 

pessoas ou materiais, para compreender o que ainda não se sabe (RIBEIRO, 2003). 

A metacognição, está ligada à motivação, uma vez que, quando o 

sujeito se conhece e controla seus processos cognitivos, a responsabilidade pelo 

seu desempenho escolar gera níveis de confiança e lhe permite estabelecer metas e 

escolher estratégias mais eficientes para alcançá-la. Dessa maneira, a 

aprendizagem pode ser potencializada, pois o indivíduo passa a saber que 

estratégia utilizar e quando deve utilizá-la.  Como sumariza Ribeiro (2003, p. 110 - 

Grifo da autora), "A metacognição diz respeito, entre outras coisas, ao conhecimento 

do próprio conhecimento, à avaliação, à regulação e à organização dos próprios 

processos cognitivos."  

É o processo que auxilia o indivíduo a tomar consciência e controlar 

seus próprios processos cognitivos. Estando ciente de seus pensamentos e 

sentimentos, o indivíduo poderá controlar suas experiências. A pessoa precisa 
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conhecer-se para, em seguida poder decidir o que aprender. A metacognição, em 

seu sentido amplo, pode ser entendida também como “conhecer o conhecer” 

(PORTILHO, 2011). 

Com base nos argumentos relacionados tanto aos conceitos de 

leituras (de estudo, acadêmica), nas relações de poder presentes no cenário 

universitário, e quanto à metacognição, este trabalho investigará como alunos 

formandos desse curso realizam suas leituras, destacando as principais fontes de 

controle (a história anterior desses alunos, como leitores, as preocupações que 

regulam suas produções como leitura de estudo), bem como sua opinião acerca das 

principais práticas e cuidados dos professores ao indicarem e utilizarem esses textos 

em sala de aula. 

 

2.2 OBJETIVOS 

Nesse contexto, o objetivo do nosso trabalho pode ser sintetizado 

em identificar dois itens e compreender as relações que alunos formandos do curso 

de Pedagogia estabelecem com a leitura de textos que lhes foram prescritos. 

Especificamente, o estudo empírico objetiva identificar: 

a) as principais fontes de controle: história anterior dos alunos como 

leitores, seus gostos e interesses; 

b) preocupações que regulam suas leituras de estudo;  

c) suas dificuldades em torno da leitura; 

d) suas opiniões acerca das principais práticas, e os cuidados dos 

professores do curso ao indicarem e utilizarem esses textos em 

sala de aula. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa empírica realizada inscreve-se no campo exploratório. 

Inscrevem-se por conseguinte, também as hipóteses iniciais a serem verificadas 

sem intervenções experimentais que permitam atestar a influência e a força de 

quaisquer variáveis. Regulou a sua proposição, a ausência de estudos na temática, 

leituras de estudo no ensino superior e a relevância dessas informações para a 

formação de futuros professores, quanto para a tomada de ações preventivas por 

parte do Colegiado do curso. 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvido junto a alunos do curso de Pedagogia 

de uma universidade pública situada na cidade de Londrina, estado do Paraná. O 

levantamento de dados ocorreu neste ano (2012). 

Em 2012, a IES atendia 16841 alunos de graduação, matriculados 

em 45 cursos, e 4900 alunos de pós-graduação (2338 matriculados em cursos de 

especialização; 333 em 65 cursos de residência; 1594 em 42 programas de 

mestrado e 635 nos 19 programas de doutorado). 

3.3 PARTICIPANTES 

O curso de Pedagogia da IES selecionada localiza-se na cidade de 

Londrina, no estado do Paraná; atende (2012) um total de 628 alunos. Os alunos 

matriculados no 4º ano representavam 27,1% aproximadamente do total de 

matriculados no período da coleta de dados. 

Participaram desta pesquisa 95 alunos formandos desse curso, 

sendo 96,8% do gênero feminino. Desses, 45 dos 95 que cursavam o curso no 

período noturno estavam distribuídos em duas turmas (A e B). Os demais, 

encontrava-se matriculados no período matutino, em duas turmas (C e D), 

perfazendo o total de 50 matriculados. 
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O quadro sintetiza o número de participantes por turno e turma. 

 

Turno Turma Nº Participantes 

Noturno 
A 13 

B 32 

TOTAL 45 

Matutino 
C 23 

D 27 

TOTAL 50 

TOTAL GERAL 95 

 

O índice prevalecia dos participantes do gênero feminino coincide 

com o obtido dos dados oficiais sobre a presença da mulher como professora nas 

séries iniciais do ensino fundamental, no país e no estado do Paraná (BRASIL, 

2009). Tal índice, de há anos permitiu a Almeida (2004), por exemplo, analisar a 

familiarização do magistério no Brasil. 

3.4 INSTRUMENTO 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário 

desenvolvido por Pullin (2006)3: “Prescrições e Práticas de Leitura de Textos de 

Estudo”, composto por 20 itens, dos quais 16 seguidos por opções apresentadas 

sob a modalidade de Escala Likert, 2 com espaço para a seleção da opção sim e 

não e um item para a escolha de uma das quatro opções apresentadas.  

O instrumento usado neste trabalho para a coleta de dados, como 

descrito, foi um questionário utilizado em estudos anteriores (MOREIRA, 2007; 

TANZAWA, 2009; PULLIN; MOREIRA, 2008). Tendo por intuito levantar as opiniões 

                                                 
3
 PULLIN, Elsa M. M. P. Questionário: prescrições, controles e práticas de leitura de estudo. In: 

______. Relatório técnico do Projeto de pesquisa - Metacognição, práticas de leitura e estratégias de 
estudo em estudantes de um curso de formação de professores - possíveis efeitos de um programa 
de intervenção. Registrado sob número 793 na Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2006. 
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de alunos de um curso de Pedagogia do modo como os professores indicam e 

utilizam, em sala de aula, os textos de estudo que prescrevem (itens 1; 2; 3; 9), 

sobre sua experiência em ler esses tipos de texto (itens 7 e 8),  sobre o grau de 

dificuldade que enfrentam ao ler esses textos (item 5), sobre o  gosto e o interesse 

dos respondentes em produzir essas leituras (itens 4 e 11),  bem como sobre a 

principal preocupação (item 10) e controle que regulam essa produção (item 11).  

A instrução desse instrumento solicita aos participantes que, ao 

responder, levem em conta “as condições de indicação, acesso, realização e 

trabalho com os textos de estudo indicados, especialmente no último semestre por 

seus professores”. Portanto, remetia a situações de prescrição de leituras como de 

estudo mais recentes em termos de vivências. 

A maioria dos itens e dos respectivos subitens do instrumento (11 

itens) propunha como opção de resposta a escolha dos participantes por um nível de 

frequência (Sempre; Frequentemente; Algumas Vezes; Raramente; Nunca), 

dispostos em uma Escala Likert. Apenas dois itens do instrumento solicitavam a 

escolha de um item referente ao grau de concordância (Sim ou Não) e um referente 

à indicação de uma das quatro opções propostas.  

No Anexo B, é apresentado o modelo de instrumento. 

3.5 PROCEDIMENTO 

Inicialmente foi consultado o Colegiado quanto à possibilidade da 

execução do projeto (Apêndice A), como subprojeto de um mais amplo4. Uma vez 

obtida essa autorização, os professores que atuavam em cada turma do 4º ano do 

curso foram consultados para verificarmos a viabilidade de aplicação do instrumento 

no horário de suas aulas. Ao aceitarem, agendamos de comum acordo a data e o 

horário da aplicação. 

Foram tomados cuidados éticos nesse projeto. Ampararam a 

realização do presente trabalho, conforme o parecer PFNº 197/2009; CAAE Nº 

0149.0.268.000-09; Folha de Rosto Nº 283311, emitido em 21/12/2009 (Anexo A). 

A coleta dos dados que foi realizada coletivamente, por turma, em 

uma única sessão, em sala de aula, no horário previamente agendado com o 

                                                 
4
 Metacognição e Leitura: efeitos na aprendizagem e motivação em universitários, sob coordenação 

da orientadora deste trabalho. 
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professor. Após a apresentação do projeto, dos esclarecimentos e da obtenção da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi entregue 

individualmente o questionário selecionado para a coleta de dados. Não foi limitado 

o tempo para que os participantes respondessem; no entanto, o tempo médio 

realizado pelos participantes não ultrapassou 20 minutos. Conforme concluíam iam 

sendo dispensados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA 

A estrutura do instrumento utilizado, os resultados de trabalhos 

anteriores com esse instrumento, e as condições de que se dispunha para a análise 

dos dados coletados forçaram-se a restringir as análises ao campo da estatística 

descritiva, após verificar os índices de incidência das opiniões dos participantes 

comparando-os por turno (matutino e noturno). 

Mesmo compromisso com a manutenção do sigilo, expresso desde a 

apresentação do Termo de Consentimento, expresso também nas instruções que 

encabeçam o instrumento, autoriza-se a examinar as respostas dos participantes 

deste estudo como indicadoras das suas apreciações quanto aos itens nele 

propostos.  

Apresentaremos os resultados na seguinte ordem: história do aluno 

com a leitura, levando em conta sua experiência em ler; seu gosto pela leitura; seus 

interesses pelo ato de ler; suas dificuldades; suas preocupações e percepção quanto 

a práticas e cuidados tomados pelos professores ao indicar, trabalhar e discutir 

textos de estudos. 

Em relação à experiência em leitura de textos de estudo, não atinge 

o índice de 40% os que admitem tê-la desde o ensino médio, algumas vezes. Foi 

entre os participantes do noturno (37,2%) que constatamos uma leve superioridade 

dessa experiência quando comparada à dos matriculados no período diurno 

(35,1%).  A Tabela 1 permite ver, por turma e turno, a frequência dessa leitura, por 

parte dos alunos-participantes formandos no curso de Pedagogia. 
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Tabela 1 – Experiência de leitura de textos de estudo no ensino médio. 

Turma-Período 

%  

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A – Noturno 

(n=13) 
8,3 16,6 50 25 - 

B – Noturno 

(n=32) 
22,5 25,8 32,2 16,1 3,2 

Total – Noturno 

(n=45) 
18,6 23,2 37,2 18,6 2,3 

C – Matutino 

(n=23) 
13,6 22,7 36 27,2 - 

D – Matutino 

(n=27) 
18,5 29,6 33,3 18,5 - 

Total – Matutino 

(n=50) 
16,3 26,5 34,6 22,4 - 

GERAL (N=95) 17 24,4 35,1 20,2 1 

Fonte: da autora. 

 

Estudiosos no campo da leitura, como Carlino (2003), defendem que 

a escolarização no ensino médio deve possibilitar aos alunos a aquisição das 

habilidades necessárias para estudarem a partir de textos científicos, 

especificamente os de divulgação (manuais e artigos), para que sejam capazes de 

obter informações, analisá-las, interpretá-las e utilizá-las em suas produções 

escritas. Neste estudo como demonstrado, apenas 3,2% dos participantes de uma 

das turmas do período noturno (B) informaram que nunca tinham lido textos de 

estudo no ensino médio (vide Tabela 1).  

Um dos itens do questionário (item 8) foi formulado para aprofundar 

as respostas anteriores. Uma coisa é ler textos produzidos para alunos do ensino 

médio, outra é saber ler textos como os comumente prescritos no ensino superior. O 

grau de complexidade dos textos exige frequentemente - como relatado na revisão 

de literatura - outras habilidades por parte do leitor. Quando solicitados a responder 

se começaram, a ler textos esses de estudo só no curso, a maioria dos participantes 

(74,1%) assinalou que de fato foi isso que aconteceu: 73,4% dos matriculados do 

período matutino (n=50) e 76,7% do período noturno (n=45). iniciaram a ler esse tipo 

de textos. 
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As Figuras 1 e 2 permitem verificar o índice das respostas, por turno 

e turma, a esses itens. 

Figura 1 - Índice de participantes, por período, que iniciaram a ler textos 
acadêmicos no ensino superior. 
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Fonte: da autora. 

 

Apesar da constatação de que alguns participantes responderam 

que haviam adquirido experiência na leitura de textos de estudo no ensino médio 

(Fig. 1), nem sempre os textos são similares aos prescritos para leitura no ensino 

superior, conforme será demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Leitura de textos acadêmicos X ensino superior: índice por 
turma. 
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Fonte: da autora. 

 

Kito, Góes e Pullin (2011) desenvolveram um trabalho similar, junto 

a formandos de outras licenciaturas (Geografia, Letras Vernáculas e Clássicas e 

Língua Estrangeira). As autoras verificaram que 76,4% dos participantes de 
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Geografia que estudavam no turno matutino assim como os respondentes da 

presente pesquisa do período matutino, assinalaram que passaram a ter contato 

com textos de estudo somente após entrarem no ensino superior. Contudo, 

constataram que 100% dos participantes do período vespertino de Letras 

Vernáculas e Clássicas (n=7), bem como 53,3% dos participantes do período 

vespertino que cursavam Línguas Estrangeiras Modernas (n=15), informaram que já 

tinham experiência com esse tipo de texto de estudo no ensino médio. Participantes 

do estudo de Kito, Góes e Pullin (2011), matriculados no período noturno, deram 

respostas similares às verificadas no presente estudo: 84,2% participantes de 

Geografia (n=38) e 70,8% de Letras Vernáculas e Clássicas (n=24) relataram que 

passaram a ter contato com o tipo de texto prescrito em seus cursos apenas após 

terem ingressado no ensino superior. Entretanto, as autoras registraram que 58,8% 

dos participantes do curso de Línguas Estrangeiras Modernas (n=17) assinalaram 

que o tipo de texto indicado para estudo em seu curso não diferia daqueles que 

estavam acostumados a ler no ensino médio. O conjunto de resultados coincide, 

pelo menos em parte, com os obtidos no presente trabalho.  

Mais da metade dos participantes (61,2%) da nossa investigação, 

isto é, formandos em Pedagogia da IES selecionada, informaram que 

ocasionalmente gostam de ler os textos que seus professores recomendam para 

estudo, mas esse índice foi maior entre os do turno matutino (65,3%) do que a entre 

os participantes do noturno (58,3%). A Tabela 2 permite verificar os demais 

resultados, por turma e turno. 
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Tabela 2 – Gosto em ler os textos de estudos indicados pelos professores. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno 
(n=32) 

- 25 50 25 - 

B - Noturno 
(n=13) 

- 19,3 61,2 19,3 - 

Total - Noturno 
(n=45) 

- 20,9 58,1 20,9 - 

C - Matutino 
(n=23) 

- 9 68 22,7 - 

D - Matutino 
(n=27) 

7,4 29,6 62,9 - - 

Total - Matutino 
(n=50) 

4 20,4 65,3 10,2 - 

GERAL (N=95) 2 20,4 61,2 15 - 

Fonte: da autora. 

 

Resultados de pesquisas realizadas por Moreira (2007), Tanzawa 

(2009) e Kito; Góes; Pullin (2011) foram similares aos expressos na Tabela 2 nessa 

dimensão. Isto é, a maioria dos participantes de cada um desses estudos indicou 

que ocasionalmente gostavam de ler os textos prescritos por seus professores. 

Silva (2004) argumenta que o estudante universitário considera que 

ler é fundamental para sua atividade discente. Isso porque importância da leitura 

decorre da forte presença da leitura no ambiente acadêmico, já que, em todas as 

disciplinas a leitura de textos é utilizada como meio de obter informações 

necessárias para a formação. No entanto, é necessário ressaltar que a leitura tem 

outras funções. Souza (2001) concluiu, em sua pesquisa, que a leitura é 

considerada pela maioria dos participantes como meio de atualização de 

conhecimentos, e para ter um bom desempenho na faculdade. Os participantes da 

pesquisa dessa autora, também consideraram a leitura como recurso, urgente e/ou 

necessário para interação com a linguagem acadêmica, sendo ao fim uma tarefa 

superficial. A leitura como decodificação também é citada pelos alunos, os quais 

dizem que as fazem por obrigação, sem atribuir-lhe sentido. Enfim, a pesquisa da 

autora mostrou que a leitura de textos de estudos na universidade é considerada 
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como obrigação;  assim, supõe-se que gostar da leitura fica em um plano 

secundário. 

As informações recolhidas das respostas ao item 6 do instrumento 

utilizado neste estudo permitiram registrar que o prazer dos participantes pela leitura 

dos textos, os prescritos por seus professores, aumentou após terem iniciado o 

curso de Pedagogia. Os resultados foram similares entre as turmas, independente 

do turno em que se encontravam matriculados: 69,2% foi o total de respondentes 

(N=95); destes 71,4% do turno matutino (n=50) e 65,1% do turno noturno (n=45).  

 

Figura 3 – Mudança do gosto pela leitura durante o curso: matutino x noturno. 
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Fonte: da autora. 

 

Se a maioria dos participantes, independente do turno, passou a 

gostar mais de ler ao longo do curso, o grau de interesse em realizar leituras de 

textos acadêmicos não acompanhou essa tendência, conforme demonstrado na 

Figura 4. 
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Figura 4 - Interesse por leitura de textos acadêmicos ao longo do curso: opinião 
por turma. 
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Fonte: da autora. 

 

Carvalho (2004) pondera que a leitura de textos acadêmicos, pode 

ser tida como detalhada ou fria e sem envolvimento do leitor por vezes. Em sua 

pesquisa realizada junto a alunos dos segundos aos quintos semestres de um Curso 

de Pedagogia, em uma universidade do Rio de Janeiro, ele concluiu que as leituras 

dos participantes de seu estudo eram produzidas, com a finalidade de se 

prepararem para uma aula, trabalho ou prova. A autora verificou que eles não liam 

porque gostavam, mas por obrigação. Os resultados da nossa pesquisa indicam que 

os formandos do curso de Pedagogia avaliados demonstram tendência contrária às 

registrada por essa autora. 

Em termos gerais, constatamos que o interesse pela leitura dos 

textos prescritos por seus professores (item 11), algumas vezes ou raramente 

depende do professor (27,3% dos 95 participantes). Porém, por turno deduzimos 

que 29,5% do turno noturno (n= 45) assinalaram que isso ocorre frequentemente e 

outros tantos afirmaram que o interesse por essas leituras raramente depende do 

professor. Dos 50 respondentes do período matutino, 30,6% assinalaram que essa 

dependência acontecia algumas vezes. O fato é que aproximadamente 70% dos 

participantes relataram que o professor é uma das razões que os move a se 

interessar por ler os textos prescritos para estudo. Poucos, 10,2% do matutino; 4,5% 

do noturno foram os que responderam que sempre ou nunca (16,3% do matutino; 

11.3% do noturno) o professor seja o responsável pelo interesse em realizar as 

leituras de estudo prescritas. 
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Figura 5 - Professor: responsável por motivar os alunos a produzir as leituras 
prescritas. 
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Destacam-se nesse caso os resultados dos alunos da turma B 

(noturno), por terem sido eles os que indicaram em menos percentual (3,1%) que o 

professor sempre ou nunca os leva a interessar-se pelas leituras prescritas para 

estudo (Fig. 6). 

 

Figura 6 – Professor: Fonte para o interesse dos alunos em produzir as leituras 
prescritas por turma. 
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Moreira (2007), ao analisar as respostas de alunos do magistério ao 

mesmo item do questionário constatou que 48% das participantes assinalaram que 

frequentemente o interesse pela leitura estava relacionado ao professor. Resultados 

diferentes foram obtidos por Tanzawa (2009) ao verificar que 36,6% dos formandos 
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do curso de Pedagogia, responderam que o professor influenciava, algumas vezes, 

nos interesses pela leitura dos textos que recomendava para estudo.  

No estudo realizado junto a formandos de outras licenciaturas, Kito, 

Góes e Pullin (2011)  registraram que no período matutino, 33,3% dos alunos 

participantes matriculados no curso de Geografia informaram que o interesse em ler 

os textos prescritos algumas vezes se relacionava ao professor que os tinha 

indicado. O mesmo foi verificado junto a 52,9% dos participantes do curso de Letras 

Vernáculas e Clássicas (n=17) e junto a 38,8% dos de Línguas Estrangeiras 

Modernas (n=18), do período vespertino. Dos alunos formandos do período noturno, 

do curso de Letras Vernáculas e Clássicas (n=25), 64% destes responderam o 

mesmo. Entretanto, 27% dos formandos do turno noturno do curso de Geografia 

(n=37) assinalaram que nunca se interessam pelas leituras, motivado pelo professor 

que as indicava. 

A figura do professor parece, entretanto, constituir-se razão 

importante para a maioria dos participantes deste estudo interessar-se pelas leituras. 

Esse resultado demonstra uma aproximação maior com os resultados de Moreira 

(2007). Por vezes, esse interesse em realizar as leituras de estudo prescritas 

depende algumas vezes  das condições que o professor estipula quando propõe a 

leitura. Quase metade dos participantes (46,8%), independente da turma e turno em 

que estavam matriculados, informaram que isso ocorre ocasionalmente. A Tabela 3 

apresenta esses resultados. 
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Tabela 3 – As condições estipuladas pelo professor como fonte de interesse para a 
realização das leituras que indica. 

Turma 

%  

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno 
(n=13) 

41,6 33,3 41,6 8,3 8,3 

B - Noturno 
(n=32) 

9,3 34,3 56,2 - - 

C - Matutino 
(n=23) 

13 39,1 34,7 4,3 - 

D - Matutino 
(n=27) 

11,5 19,2 50 11,5 7,6 

Matutino 
(n=50) 

12,2 28,5 42,8 8,1 4 

Noturno 
(n=45) 

18,1 34 52,2 2,2 2,2 

GERAL 
(N=95) 

14,8 30,8 46,8 4,2 3,1 

Fonte: da autora. 

 

Ao comparar esses resultados com os obtidos por Tanzawa (2009) 

junto ao curso de Pedagogia, concluímos que os resultados deste trabalho 

coincidem com a observada no trabalho dessa autora: para 50% dos seus 

participantes, também matriculados na mesma série e curso, foco deste trabalho, o 

interesse em ler dependia algumas vezes das condições estipuladas pelos 

professores. Como informado na Tabela 3, os maiores índices de resposta dos 

participantes deste estudo concentraram-se nessa opção (algumas vezes), com 

exceção dos da Turma A. 

Como o professor pode ser um modelo de leitor e dependendo de 

como prescreve textos de estudo, é essencial que propicie condições adequadas 

quando indica as leituras de estudo. Quando isso não acontece, os alunos podem 

sentir-se desestimulados pela leitura (SILVA, 2004). 

O uso, em sala de aula, dos textos que o professor prescreve para 

estudo pode, ainda, contribuir para o interesse dos alunos em lê-los. Como pode ser 

observado na Tabela 4, para 39,3% dos participantes, o modo como os professores 

expõem/tratam as informações dos textos que indicam, desperta frequentemente 
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seu interesse em lê-los. Entretanto, cabe destacar que essa condição afeta mais os 

participantes do turno noturno (52,2%) do que os do turno matutino (30,7%). 

Tabela 4 – O modo como o professor expõe/trabalha em sala de aula as 
informações dos textos afeta o interesse dos alunos em realizar leituras de estudos. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno (n=13) 25 50 25 - - 

B - Noturno (n=32) 9,3 53,1 34,3 3,1 - 

Total - Noturno 
(n=45) 

13,6 52,2 31,8 2,2 - 

C - Matutino (n=23) 21,7 26 34,7 8,6 - 

D - Matutino (n=27) 19,2 30,7 38,4 7,6 3,8 

Total -Matutino 
(n=50) 

20,4 28,5 36,7 8,1 2 

GERAL (N=95) 17 39,3 34 5,3 1 

Fonte: da autora. 

 

Tanzawa (2009) verificou que para 45,4% de seus participantes, o 

interesse pela leitura estava relacionado frequentemente ao modo como o assunto 

era trabalhado pelo professor em sala de aula.  

Os resultados do presente estudo demonstram que os participantes 

que estudam à noite responderam de modo similar ao da pesquisa de Kito, Góes e 

Pullin (2011). Somente os respondentes do curso de Geografia (n=37; 43,2%), do 

mesmo período, assinalaram que se interessam, algumas vezes, por leituras em 

razão do modo como seus professores expõem os assuntos. Contudo, os 

participantes do turno diurno desta pesquisa diferenciaram-se, nessa questão, dos 

participantes de Geografia (n=18; 50%) e Línguas Estrangeiras Modernas (n=18; 

38,8%) daquela pesquisa, visto que estes informaram que se interessam pelas 

leituras frequentemente motivados pela maneira como o professor trabalha, em sala 

de aula, o assunto dos textos. As autoras mencionadas verificaram que 41,1% dos 

alunos de Letras Vernáculas e Clássicas do matutino registraram a mesma resposta. 

Outros 41,1% responderam que algumas vezes são movidos pela atuação do 

professor. 

Quando solicitados a informar se consideram a leitura dos textos 

prescritos como difícil, 62,3% dos participantes (N=95) assinalaram que 
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frequentemente a consideram difícil. Esse resultado foi verificado, tanto entre os 

participantes matriculados no período da manhã (n=50; 73,4%), como entre os da 

noite (n=45; 51,1%). 

Os demais resultados relativos a essa avaliação dos textos, podem 

ser conferidos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Frequência das dificuldades que enfrentam ao ler os textos prescritos. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno (n=13) - 41,6 33,3 25 - 

B - Noturno (n=32) - 35,4 58 6,4 - 

Total - Noturno 
(n=45) 

- 37,2 51,1 11,6 - 

C - Matutino (n=23) - 13,6 65,2 18 - 

D - Matutino (n=27) - 22,2 77,7 - - 

Total -Matutino 
(n=50) 

- 18,3 73,4 8,1 - 

GERAL (N=95) - 26,8 62,3 9,6 - 

Fonte: da autora. 

 

Destaca-se o fato de nenhum dos participantes ter assinalado as 

opções sempre e nunca. Moreira (2007) constatou que 64% de suas participantes, 

algumas vezes, consideravam os textos indicados como difíceis. Resultados 

similares foram observados por Tanzawa (2009) na resposta de 63,6% dos 

participantes e na pesquisa de Kito, Góes e Pullin (2011). Nesta, os formandos dos 

cursos de licenciatura, dos três períodos (matutino, vespertino ou noturno), 

assinalaram que ocasionalmente sentiam dificuldades em ler os textos prescritos. 

Especificamente, essas autoras constataram que 70,5%, 73,3% e 52,9% dos 

participantes de Geografia (n=17), Letras Vernáculas e Clássicas (n=15) e Línguas 

Estrangeiras Modernas (n=17), respectivamente, do matutino e os demais do 

período vespertino deram essas respostas. As autoras registraram que 60,5% dos 

participantes de Geografia (n=38); 41,6% dos de Letras Vernáculas Modernas 

(n=24) e 65% de Línguas Estrangeiras Modernas (n=20), todos do noturno 
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responderam terem também ocasionalmente dificuldades com os textos prescritos 

para estudo. 

Ao chegarem ao ensino superior, os alunos deparam-se com textos 

acadêmicos5, e todos têm as mesmas dificuldades quando os leem. Isso porque são 

específicos a disciplinas cuja terminologia lhes é desconhecida (WITTER, 1992) e 

cujas culturas de escrita correspondem a campos distintos do saber (CARLINO, 

2003). Consequentemente os participantes destes estudos tenham sido concluintes 

de um curso superior, no caso Pedagogia, nota-se que muitos deles ocasionalmente 

ainda sentem dificuldades ao ler os textos recomendados para estudo. 

Por vezes, a falta de familiaridade com o grau de complexidade com 

que as informações são tratadas, pode ser uma das razões para os alunos 

considerarem os textos difíceis. Um dos itens do questionário solicita que os 

respondentes informem se consideram a leitura dos textos prescritos "distantes pelo 

grau de complexidade, das formas como são trabalhados os assuntos em sala de 

aula." Os resultados obtidos indicam que isso ocorre algumas vezes 46,2% do total 

de respondentes; 42,8% dos participantes do período matutino e 51,1% dos do 

período noturno deram essa resposta. A Tabela 6 registra os demais resultados 

obtidos nesse item. 

Tabela 6 – Grau de dificuldade das leituras dos textos indicados em razão do grau 
de complexidade com que são tratados os assuntos em sala de aula. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno (n=13) - 16,6 33,3 41,6 8,3 

B - Noturno (n=32) - 22,5 58 12,9 6,4 

Total - Noturno 
(n=45) 

- 20,9 51,1 20,9 6,9 

C - Matutino (n=23) - 13,6 54,5 22,7 9 

D - Matutino (n=27) - 7,4 33,3 40,7 18,5 

Total - Matutino 
(n=50) 

- 10,2 42,8 32,6 14,2 

GERAL (N=95) - 15 46,2 26,8 10,7 
Fonte: da autora. 

 

                                                 
5
 Toma-se, no presente trabalho, a terminologia “textos acadêmicos” para referir aos textos prescritos 

por professores do ensino superior para seus alunos estudarem. 
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Destaca-se que os participantes não atribuem suas dificuldades na 

leitura dos textos indicados ao grau de complexidade com que são tratados os 

assuntos em sala de aula. Nenhum deles indicou que isso ocorre sempre e 41,6% 

dos matriculados na Turma A (noturno) e 40,7% da Turma D (matutino) informaram 

que isso acontece raramente. 

Mas o que pode tê-los levado a considerar a leitura desses textos 

"difícil" (vide Tabela 5), algumas vezes seria a preocupação quando leem?  A Tabela 

7 arrola algumas das razões que possivelmente sejam responsáveis por  suas 

preocupações e cuidados ao lerem os textos de estudo. 

 

Tabela 7 – Preocupações e cuidados dos participantes ao realizarem leituras 
prescritas. 

Turma - Período 
% por frequência 

4 3 2 1 

A - Noturno (n=13) 25 33,3 41,6 - 

B - Noturno (n=32) 29 38,7 29 3,2 

Total - Noturno 
(n=45) 

27,9 37,2 32,5 2,3 

C - Matutino 
(n=23) 

45,4 40,9 13,6 - 

D - Matutino 
(n=27) 

22,2 33,3 44,4 - 

Total -Matutino 
(n=50) 

32,6 36,7 30,6 - 

GERAL (N=95) 30,1 36,5 31,1 1 

Códigos: 4= Interpretar o que o autor escreveu de modo a poder posteriormente reproduzir essas 
informações; 3= Compreender o texto, relacionando-o a outros conhecimentos que já disponho; 2= 
Compreender o texto, relacionando-o a outros conhecimentos que já disponho, buscando identificar 
as estratégias e ou argumentos usados pelo autor para conduzir a conclusão que propõe; 1= Outra. 
Fonte: da autora. 

 

Comparando esse conjunto de resultados com os obtidos por 

Tanzawa (2009), constatamos que diferem entre si. Enquanto 59,1% dos 

participantes do matutino e noturno indicaram que a maior preocupação consistia  

apenas em compreender os textos relacionando-os com os conhecimentos prévios, 

Kito, Góes e Pullin (2011) relataram resultados similares aos deste trabalho. Os 

alunos das licenciaturas dos períodos matutino, vespertino e noturno, dos cursos de 

Geografia, Letras Vernáculas e Clássicas e Línguas Estrangeiras Modernas, 
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assinalaram a opção compreender o texto, relacionando-o a outros conhecimentos 

que já disponho. 

Quando os estudantes concluintes do curso de Pedagogia foram 

perguntados se seus professores tinham o costume de utilizar como estratégia a 

contextualização do autor e de sua obra, tanto os alunos do período matutino, (n=50; 

56%) quanto os do noturno (n=45; 44,4%) assinalaram que frequentemente os 

professores assim procedem (50% do total de participantes assim o informaram). A 

seguir, na Tabela 8, podem ser observados os demais resultados. 

 

Tabela 8 – Frequência com que o professor contextualiza o texto a ser 
lido/estudado. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno (n=13) 23 46,1 23 7,6 - 

B - Noturno (n=32) - 43,7 43,7 12,5 - 

Total - Noturno 
(n=45) 

6,6 44,4 37,7 11,1 - 

C - Matutino (n=23) 8,7 60,8 17,3 8,7 4,3 

D - Matutino (n=27) 14,8 51,8 33,3 - - 

Total - Matutino 
(n=50) 

12 56 26 4 2 

GERAL (N=95) 9,3 50 31,2 7,2 1 
Fonte: da autora. 

 

Os cuidados dos professores em contextualizar os autores das 

leituras prescritas para os alunos, segundo afirmaram os participantes, são comuns. 

Apenas os alunos da Turma B (noturno) dizem que isso ocorre algumas vezes. Silva 

(2004, p. 20) destaca a necessidade de o professor "[...] contextualizar e explicar os 

elementos intrínsecos da linguagem dos autores e seus respectivos textos [...]". Pelo 

que informaram os participantes deste estudo, seus professores têm esses 

cuidados. 

Além de contextualizar o autor do texto recomendado para estudo, 

os professores podem ou não apresentam razões para que os alunos leiam o texto 

que prescreveram, relacionando-o aos itens do programa, e indicando a atividade 

prevista após a leitura. 44,7% do total de alunos (N=95); 50% dos participantes da 
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manhã (n=50) e 40% da noite (n=45) assinalaram que isso ocorre frequentemente. A 

Tabela 9 apresenta os demais resultados. 

 

Tabela 9 – Responderam os alunos afirmativamente ou negativamente à alternativa: 
“os professores informam ou não os objetivos da leitura”. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno (n=13) 15,3 46,1 30,7 7,6 - 

B - Noturno (n=32) 12,5 37,5 37,5 12,5 - 

Total - Noturno 
(n=45) 

13,3 40 35,5 11,1 - 

C - Matutino (n=23) 17,3 39,1 34,7 4,3 - 

D - Matutino (n=27) 7,4 59,2 33,3 - - 

Total - Matutino 
(n=50) 

12 50 34 2 - 

GERAL (N=95) 12,5 44,7 34,3 6,2 - 

Fonte: da autora. 

 

Kito, Goés e Pullin (2011) obtiveram resultados que, em parte, 

diferem dos obtidos neste estudo. Essas autoras verificaram que 47,3% dos 

participantes do curso de Geografia (n=19)  do período da manhã assinalaram que 

algumas vezes seus professores indicavam os propósitos das leituras, enquanto 

70,5% e 44,4% dos alunos participantes do período vespertino, dos cursos de Letras 

Vernáculas e Clássicas (n=17) e Línguas Estrangeiras Modernas (n=18), 

respectivamente, assinalaram que frequentemente seus professores informavam os 

propósitos dos textos que recomendavam. Os participantes dos três cursos do 

período noturno responderam: 50% (n=38) e dos participantes do curso de 

Geografia e 53,8% (n=26) dos das Letras Vernáculas e Clássicas assinalaram que 

seus professores frequentemente indicavam os propósitos de leitura. Dos alunos 

participantes e formandos do período noturno do curso de Línguas Estrangeiras 

Modernas (n=20), 45% informaram que seus professores sempre indicavam os 

propósitos das leituras prescritas. 

Como já se sabe, ao entrar no ensino superior, o aluno tem 

dificuldade em ler os textos de estudo recomendados (CARLINO, 2003). Esses 

textos só passam a ter sentido quando explicados. Por isso, é essencial que os 
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professores indiquem os propósitos e estabeleçam relações entre as leituras, 

motivando o interesse dos alunos para realizarem as leituras e aprenderem a partir 

delas. 

Para quase metade dos participantes, 41,6% dos 95 respondentes, 

os professores costumam relacionar frequentemente cada texto a leituras anteriores. 

Entretanto, por turno, os participantes apresentaram informações diferentes: 46% 

dos do período matutino (n=50) indicaram que isso ocorre frequentemente, enquanto 

que 40% dos do período noturno (n=45) responderam que isso acontece algumas 

vezes. Os resultados das respostas desse item do questionário podem ser 

conferidos na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Opinião dos participantes sobre a frequência com que os professores 
relacionam a leitura prescrita a textos. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno (n=13) 7,6 46,1 30,7 15,3 - 

B - Noturno (n=32) 3,1 34,3 43,7 18,7 - 

Total - Noturno 
(n=45) 

4,4 37,7 40 17,7 - 

C - Matutino (n=23) 8,6 39,1 47,8 4,3 - 

D - Matutino (n=27) 14,8 51,8 33,3 - - 

Total - Matutino 
(n=50) 

12 46 40 2 - 

GERAL (N=95) 8,3 41,6 39,5 9,3 - 

Fonte: da autora. 

 

É comum, na opinião dos participantes, os professores relacionarem 

a indicação de novos textos a textos anteriores, porém os alunos participantes do 

matutino (12%) e os do noturno (4,4%) indicaram que essa conduta do professor 

sempre acontece. Observa-se que mais do noturno (17,7%) que do matutino (2%) 

responderam que os professores raramente fazem essa relação. 

Dos alunos das licenciaturas de Geografia, Letras Vernáculas e 

Clássicas e Línguas Estrangeiras Modernas que participaram da pesquisa de Kito, 

Góes e Pullin (2011), grande parte assinalou a mesma opção. Dos alunos de 

Geografia (n=19) matutino, 52,6% responderam que algumas vezes percebem que 
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seus professores relacionavam o texto novo a texto e/ou conhecimentos anteriores. 

Dos participantes do período vespertino de Letras Vernáculas e Clássicas (n=17), 

76,4%, bem como para 44,4% dos de Línguas Estrangeiras Modernas (n=18), 

disseram que isso acontece frequentemente. Essa é a mesma opinião dos 

participantes dos três cursos que estudavam à noite: 52,6% de Geografia (n=38); 

46,1% de Letras Vernáculas e Clássicas (n=26) e 50% do curso de Línguas 

Estrangeiras Modernas (n=20). 

Carlino (2003) argumenta que é de extrema importância que se 

relacione o texto lido a leituras anteriores. No entanto, pode-se perceber que isso 

não ocorre sempre, segundo afirmaram os participantes das pesquisas, tanto das 

autoras citadas, como deste trabalho. 

Quando investigados os seus interesses pelas leituras indicadas 

pelos professores ou a falta dele depende de como o professor discute o texto em 

sala de aula, o resultado foi interessante, 51% dos estudantes do período matutino 

(n=50) e 54,5% dos do período da noite (n=45) e ainda 52,1% do total de 

participantes (N=95);  informaram que isso acontece frequentemente. O conjunto 

desses resultados podem ser lidos integralmente na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Interesse dos alunos pelas leituras relacionadas ao modo como o 
professor dirige a discussão dos textos. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno (n=13) 25 50 25 - - 

B - Noturno (n=32) 9,3 56,2 34,3 3,1 - 

Total - Noturno 
(n=45) 

13,6 54,5 31,8 2,2 - 

C - Matutino 
(n=23) 

13 47,8 21,7 8,6 - 

D - Matutino 
(n=27) 

3,8 53,8 26,9 11,5 3,8 

Total - Matutino 
(n=50) 

8,1 51 24,4 10,2 2 

GERAL (N=95) 10,6 52,1 27,6 6,3 1 

Fonte: da autora. 
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Tanzawa (2009) constatou que 45,4% dos participantes da 4ª série 

de Pedagogia indicaram que o interesse em ler os textos indicados por seus 

professores estava frequentemente relacionado à maneira como os textos eram 

posteriormente discutidos em sala de aula. 

Souza (2001) adverte que a maneira como o professor comenta o 

texto que indica para os alunos lerem pode levá-los a considerar que a interpretação 

do professor é a correta e não fazerem esforços para chegar as próprias 

interpretações. A melhor maneira é discutir (analisar) o texto em sala de aula com a 

participação dos alunos.  

Muitos alunos chegam ao ensino superior sem saber ler e escrever 

academicamente, ou sem saber como devem estudar a partir dos textos que lhes 

são indicados; eles não foram suficientemente preparados para lidar com as 

dificuldades dos textos acadêmicos. Muitas vezes, essa situação decorre da falta de 

oportunidades na escolarização do ensino médio, lerem textos similares aos 

exigidos no ensino superior. 

Devido a seu despreparo para desempenharem adequadamente seu 

"dever", os alunos podem utilizar fontes externas para motivarem a ler os textos que 

lhes são prescritos. Por exemplo, uma das razões pode ser a maneira como seus 

professores avaliam o desempenho dos alunos nas leituras que recomendam. O 

item 11 do instrumento utilizado neste trabalho é composto de cinco subitens; e com 

ele se faz o levantamento de algumas razões que motivam os alunos a ler textos. 

Constatamos que o interesse em ler os textos prescritos, para 46,2% dos 

participantes (N=95) frequentemente depende das formas de avaliação utilizadas 

pelo professor. Independente do turno em que se encontravam matriculados (46,9% 

do turno da manhã e 46,5% do turno noturno). O quanto essas maneiras de analisar 

influenciavam o interesse dos alunos, por turma e turno, pode ser visto na Tabela 

12. 
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Tabela 12 - Adequação da leitura às formas de avaliação adotada pelos 
professores. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno (n=13) 8,3 41,6 33,3 8,3 8,3 

B - Noturno (n=13) 12,9 48,3 22,5 16,1 - 

Total - Noturno 
(n=45) 

11,6 46,5 25,5 13,9 2,3 

C - Matutino (n=23) 18,1 27,2 22,7 31,8 - 

D - Matutino (n=27) 37 62,9 29,6 3,7 - 

Total - Matutino 
(n=50) 

10,2 46,9 26,5 16,3 - 

GERAL (N=95) 10,7 46,2 25,8 15 1 

Fonte: da autora. 

 

Conforme dados da Tabela 12, registra-se que os participantes, 

independentemente da turma ou turno, tendem a adequar seu modo de ler às 

modalidades de avaliação adotadas por seus professores. 

Kito, Góes e Pullin (2011) registraram resultados similares. Entre os 

49 participantes-licenciandos do período diurno (matutino e vespertino), verificaram 

ser essa uma condição frequente para que seus participantes tivessem interesse em 

realizar as leituras prescritas por seus professores. Algumas diferenças observaram 

entre os cursos. Por exemplo, a incidência proporcional dessa razão foi maior entre 

os participantes do período diurno de Geografia e de Línguas Estrangeiras 

Modernas (52,9%) do que entre os de Letras Vernáculas e Clássicas (40%). No 

período noturno, demonstraram tendência similar : 50% dos respondentes do curso 

de Geografia (n=38) e de Línguas Estrangeiras Modernas (n=20) essa incidência. 

Quando os participantes foram solicitados a informar se o interesse 

pelas leituras indicadas pelos professores dependia do modo que o professor 

avaliava a leitura, grande parte dos alunos (N=95; 35,1%), da manhã (n=50; 32,6%) 

e da noite (n=45; 38,6%) assinalaram que se interessavam frequentemente pela 

leitura acomodando-se à maneira como o professor os avaliaria. 
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Figura 7 – Índice da relação entre o interesse pelas leituras indicadas e a avaliação 
do professor. 
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Como se pode constatar, o interesse dos participantes em realizar 

as leituras prescritas raramente ou nunca está dissociado as avaliações dos 

conteúdos dos textos. Para a maioria deles, independente do turno em que se 

encontravam matriculados (77,8%) essa relação acontecia frequentemente ou 

algumas vezes. A Figura 8 mostra essa informação por turmas e período (Noturno: A 

e B; Matutino: C e D). 

Figura 8 – O interesse dos alunos pelas leituras indicadas pelos professores 
depende do modo como o professor avalia a leitura, por período. 
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Moreira (2007) demonstrou que, para 53% de suas participantes 

(alunas do curso de Magistério), o interesse pela leitura sempre dependia do modo 

como seriam avaliadas. Por sua vez, Tanzawa (2009) registrou que, para 45,4% dos 

formandos de Pedagogia, essa relação ocorria frequentemente. Avaliando entre os 
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participantes de outras licenciaturas, Kito, Góes e Pullin (2011) verificaram que 

55,5% dos do período matutino de Geografia (n=18) e 41,1% dos do período 

vespertino do curso de Letras Vernáculas e Clássicas (n=17) informaram que o 

interesse em realizar leituras prescritas se associava frequentemente à maneira  

como seriam avaliados. As autoras relataram ainda que 27,7% dos participantes do 

período vespertino de Línguas Estrangeiras Modernas (n=18) assinalaram que tal 

relação existia algumas vezes. Entre os participantes do noturno, o resultado foi 

similar: 34,3% dos alunos de Geografia (n=32) e 50% dos do curso de Línguas 

Estrangeiras Modernas (n=20) responderam que o interesse em ler os textos 

prescritos dependia frequentemente da avaliação. Já, entre os participantes do curso 

de Letras Vernáculas e Clássicas, 36% dos 25 que responderam informaram que 

essa relação acontecia algumas vezes. 

Teixeira (2000) discute em seu texto os ofícios do aluno, 

reconhecendo que aprender é o principal encargo do aluno. No entanto, para saber 

se o aluno aprendeu ou não, é necessário que este passe por algum processo de 

avaliação. Essa incumbência é do professor que é também o orientador dos alunos 

na aquisição de conhecimentos, deve explicar e supervisioná-lo, para que o próprio 

aluno se avalie. Se cabe ao professor acompanhar o aluno no processo de formação 

a partir dos textos indicados em cada disciplina, é também seu dever auxiliá-lo a 

verificar o quanto aprendem com essa leitura (CARLINO, 2003). Verificada a opinião 

dos participantes quanto à relação que existe entre os textos prescritos e suas 

práticas profissionais futuras, 38,7% dos respondentes (N=95) assinalaram que os 

textos raramente têm a ver com a prática profissional. É opinião compartilhada por 

40,8% dos 50 respondentes do período matutino e por 37,2% do período noturno 

(n=45). Os resultados gerais referentes a essa relação estão disponíveis na Tabela 

13. 
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Tabela 13 - Opinião dos participantes quanto à relação dos textos indicados com a 
prática profissional. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno (n=13) - 25 16,6 16,6 41,6 

B - Noturno (n=32) 3,2 12,9 29 45,1 9,6 

Total - Noturno 
(n=45) 

2,3 16,2 25,5 37,2 18,6 

C - Matutino (n=23) - 9 31,8 40,9 18 

D - Matutino (n=27) 3,7 3,7 25,9 40,7 25,9 

Total - Matutino 
(n=50) 

2 6,1 28,5 40,8 22,4 

GERAL (N=95) 2,1 10,7 26,8 38,7 20,4 

Fonte da autora. 

 

Ressalta-se o fato de que 41,6% dos participantes da Turma A 

(noturno) não percebiam essa relação. 

Ao responderem se, nas aulas subsequentes à indicação da leitura 

de um texto, percebiam que seus professores costumavam estabelecer vinculações 

entre o texto, o assunto em pauta, e os conhecimentos trabalhados anteriormente, 

43,7% do total dos respondentes (N=95) assinalaram que isso acontece 

frequentemente. Mais participantes do período matutino (52% dos 50 participantes), 

do que do noturno, assim o percebiam. Entre esses, 48,8% dos 45 que responderam 

informaram que os professores relacionam algumas vezes o texto indicado ao 

assunto em pauta aos conhecimentos trabalhados anteriormente. Na Tabela 14, 

podem-se conferir os demais resultados. 
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Tabela 14 - Opinião dos participantes sobre a vinculação que os professores 
estabelecem entre as leituras de estudo com o assunto em pauta e os 
conhecimentos trabalhados anteriormente. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno (n=13) 15,3 38,4 38,4 7,6 - 

B - Noturno (n=32) 6,2 34,3 53,1 6,2 - 

Total - Noturno 
(n=45) 

8,8 35,5 48,8 6,6 - 

C - Matutino (n=23) 30,4 43,4 26 - - 

D - Matutino (n=27) 18,5 59,2 18,5 3,7 - 

Total - Matutino 
(n=50) 

24 52 22 2 - 

GERAL (N=95) 16,6 43,7 34,3 4,1 - 

Fonte: da autora. 

 

Pelo que informa a Tabela 14, na opinião dos participantes, 

independentemente da turma e turno em que se encontravam matriculados, jamais 

seus professores deixaram de estabelecer relação entre os assuntos trabalhados em 

sala de aula, ou seja, os conhecimentos já ensinados e os textos que prescrevem. 

Tal fato acontece frequentemente e algumas vezes, pelo menos assim o percebem 

mais da metade dos participantes do matutino (52%) e do noturno (48,8%). 

Quando solicitados a informar se, nas aulas subsequentes à 

indicação da leitura de um texto, seus professores costumavam estabelecer 

conexões entre os conceitos ou categorias propostas pelo autor do texto, 50% dos 

respondentes (N=95) assinalaram que eles o fazem frequentemente. A frequência 

dessa relação foi apontada por 56% dos participantes que estudavam no período 

matutino (n=50) e por 42,2% dos do período da noite (n=45). Na Tabela 15, esses e 

os demais resultados podem ser lidos. 
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Tabela 15 – Opinião dos participantes quanto a se seus professores costumam 
estabelecer, nas aulas subseqüentes à indicação da leitura, conexões entre 
conceitos ou categorias propostas pelo autor do texto. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno (n=13) 7,6 61,5 15,3 15,3 - 

B - Noturno (n=32) 12,5 34,3 50 3,1 - 

Total - Noturno 
(n=45) 

11,1 42,2 40 6,6 - 

C - Matutino (n=23) 26 47,8 26 - - 

D - Matutino (n=27) 22,2 62,9 14,8 - - 

Total - Matutino 
(n=50) 

24 56 20 - - 

GERAL (N=95) 17,7 50 29,1 3,1 - 

Fonte: da autora. 

 

Confirma-se, assim, nas Tabelas 14 e 15, a preocupação dos 

professores em estabelecer relações entre os textos que prescrevem e o que 

trabalham em sala de aula. 

Quanto ao serem instigados a participar na discussão dos textos em 

sala de aula, 43,7% dos respondentes (N=95) informaram que essa participação é 

facilitada pelo professor frequentemente. Assim o indicam 50% dos participantes do 

período matutino (n=50) e 37,7% dos do período noturno (n=45). A Tabela 16 

apresenta, por turma e turno, os resultados referentes a essa questão. 
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Tabela 16 - Opinião dos participantes quanto a se os professores costumam facilitar 
a participação nas discussões em sala de aula. 

Turma - Período 

% por frequência 

Sempre Frequentemente 
Algumas 
Vezes 

Raramente Nunca 

A - Noturno (n=13) 38,4 30,7 15,3 15,3 - 

B - Noturno (n=32) 28,1 40,6 18,7 12,5 - 

Total - Noturno 
(n=45) 

31,1 37,7 17,7 13,3 - 

C - Matutino (n=23) 13 60,8 26 - - 

D - Matutino (n=27) 51,8 40,7 7,4 - - 

Total - Matutino 
(n=50) 

34 50 16 - - 

GERAL (N=95) 32,2 43,7 16,6 6,2 - 

Fonte: da autora. 

 

Em sua pesquisa, Carvalho (2002) argumenta que os professores 

precisam estimular a participação dos alunos em sala de aula. Os participantes de 

sua pesquisa consideram que essa participação é importante para "[...] a construção 

de um pensamento a partir da leitura de um texto." (p.71).  

Carvalho (2002) enfatiza a importância do papel dos professores 

universitários em geral para a formação de leitores. Por essa razão, é evidente que o 

interesse em ler os textos prescritos depende, em parte, do modo como os 

professores os prescrevem, e avaliam, e como trabalham os assuntos e estimulam a 

discussão em sala de aula.  

Em face disso, não se deve minimizar o papel do professor 

universitário quando faz comentários e dá informações sobre os textos que indica. 

Souza (2001), entre outros, destaca alguns efeitos desses modos, dado o papel e 

poder do professor, já que é ele quem constrói e, ao expor a seus alunos suas 

impressões e os sentidos do texto indicado, faculta-lhes uma melhor interpretação 

do texto. Enfatizam-se, por essas razões os cuidados que os professores devem ter 

para que seu modo de interpretar não seja imposto ao aluno, antes sirva de estimulo 

aos alunos para que façam suas próprias interpretações envolvendo-se  ativa e 

criticamente na leitura indicada para estudo (PULLIN; MOREIRA, 2008). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mais que uma simples decodificação de signos, a leitura é uma 

atividade que implica compreensão e interpretação do que se lê, tanto 

explicitamente, como implicitamente (CASTELLO-PEREIRA, 2003; FERREIRA; 

DIAS, 2002).  

A leitura no ensino superior, ou a leitura acadêmica, possui diversas 

exigências, cujo atendimento são necessárias diferentes posturas perante ela, 

(WITTER, 1992), já que implica em habilidades de ler e escrever, além das de 

interpretar, dialogar e ainda levar em conta os autores, sua história e o contexto, etc. 

Sendo o professor uma importante figura no contexto social e sujeito 

essencial para que a formação aconteça (BATISTA, 1998), quando, nele se pensa é 

mentalizado como sujeito crítico e consciente com domínio da leitura e escrita, e 

com a capacidade de ensinar conhecimentos a seus alunos (BRITTO, 1998).  

Dada a importância da leitura e da figura do professor, esta pesquisa 

buscou investigar as relações do professor com seus alunos do 4º ano de Pedagogia 

de uma instituição de ensino superior, da cidade de Londrina, e envolvimento do 

professor e dos alunos com a leitura que a estes é prescrita pra estudo. 

A pesquisa se justifica pela ausência de estudos sobre a temática, 

isto é, leituras de estudo no ensino superior e a relevância das informações acerca 

dessas leituras para a formação de futuros professores. Inicialmente foi consultado o 

Colegiado do Curso quanto à possibilidade da execução do projeto. Dos 170 

matriculados no 4º ano, 95 alunos aceitaram participar da pesquisa, e, após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os alunos responderam 

a um questionário que solicitava que os participantes que respondessem a questões 

baseando-se na relação que tinham com a leitura. A coleta dos dados foi realizada 

coletivamente, por turma, em uma única sessão, em sala de aula, no horário 

previamente agendado com o professor.  

Quanto a aspectos relacionados à história do aluno, pode-se 

verificar que grande parte teve ocasionalmente experiências com leituras de textos 

acadêmicos no ensino médio e iniciaram leituras com esse tipo de texto no ensino 

superior. Ao iniciar essas leituras, muitos afirmaram que passaram a gostar mais de 
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ler ao entrarem na universidade, no entanto, gostavam de ler os textos indicados por 

seus professores, somente às vezes. 

O interesse pela leitura é influenciado ocasionalmente pela figura do 

professor que prescreve a leitura e pelas condições que este propicia para a 

realização da leitura. Responderam ainda que o modo como o professor trabalha o 

texto em sala de aula afeta o interesse, dos alunos pela leitura prescrita. 

Quanto às dificuldades, eles responderam que às vezes acham 

difíceis os textos prescritos; e a facilidade ou dificuldade depende de como são 

tratados em sala de aula pelo professor. 

Grande parte dos alunos respondeu que a maior preocupação na 

leitura de um texto prescrito é com sua compreensão e como se relacionam a outros 

conhecimentos prévios. Essa questão nos remete a observar que os alunos 

percebem frequentemente se os professores relacionam a leitura  prescrita com 

leituras anteriores; e responderam também que geralmente notam se há relação 

entre a leitura indicada, o assunto em pauta e os conhecimentos anteriores. 

A atuação do professor perante o texto indicado e seu trabalho em 

sala de aula, também são observada pelos alunos: grande parte dos participantes 

respondeu que os professores contextualizam e informam frequentemente os 

propósitos dos textos ao prescrevê-los e antes de os alunos o estudarem. Ao serem 

perguntados se após a indicação dos textos, os professores estabelecem conexões 

entre conceitos e categorias propostos pelos autores, os participantes responderam 

que frequentemente o fazem, e, da mesma maneira, responderam que se 

interessam em ler os textos indicados por causa da discussão que o professor 

propicia e que frequentemente ele facilita a participação dos alunos em sala de aula. 

Quanto à relação entre leitura e avaliação, grande parte dos 

participantes respondeu que faz frequentemente, essa relação e que é com 

frequência que adequam a leitura à avaliação que o professor faz. 

Por fim, ao serem perguntados se consideravam os textos indicados 

afim à prática profissional, grande parte dos alunos assinalaram que raramente 

assim os consideram. 

Tendo analisado os resultados, ressaltamos que em geral, para os 

participantes desta pesquisa, o ingresso na universidade foi essencial para aumentar 

seu gosto pela leitura e que a figura do professor prescritor das leituras de estudo, e 

seu modo de trabalhar e discutir os textos influencia no interesse dos alunos pela 
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leitura. Ainda devemos destacar que a grande preocupação dos participantes com o 

texto indicado consiste em relacioná-lo com conhecimentos prévios, e destacamos 

ainda que é com frequência que observam se seus professores fazem tal relação. 

Enfim, concluímos que grande parte dos alunos se envolvem bem 

com a atividade de leitura. No entanto, ao analisar o contexto geral, não vemos esse 

envolvimento, já que somente em algumas vezes eles gostam ou se identificam com 

a leitura prescrita. Por isso, para que haja a desmistificação da leitura como 

decodificação de signos e para haver uma mudança significativa no quadro atual, é 

essencial o estímulo para a leitura, desde a Educação Básica. Sendo assim, os 

participantes desta pesquisa que atuarão na Educação Básica, terão a possibilidade 

de estimular seus alunos. 

Ao Colegiado do curso analisado sugerimos que ressalte junto aos 

professores do curso, de maneira mais eficaz os assuntos dos textos que indicam 

com a futura prática profissional dos alunos, já que raramente conseguem fazer tal 

relação, bem como ainda sugerimos que melhorem os modos e cuidados quando 

prescrevem as leituras de estudo para seus alunos. 
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ANEXO A: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B: PRESCRIÇÕES, CONTROLES E PRÁTICAS DE LEITURA DE 
ESTUDO 

Nome: _______________________________________________  
 
Turma: ____________________Data:______________________ 
 
 
Responda com a maior sinceridade! 
 
EM SUA OPINIÃO.... 

1) Os professores do seu curso costumam: 
 

a) contextualizar cada texto que indicam para leitura (informam sobre o autor, sua obra, a 
pertinência do texto na obra do autor e para o tema?)  

 sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

 
b) indicar os propósitos de cada leitura. (razões para que leiam o texto indicado, 
relacionando-o a itens do programa e informam a atividade prevista após a leitura?) 

              sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

 
c) relacionar cada texto a leituras anteriores. (comentam sobre títulos de textos já 
indicados, por ex: outros textos do autor, ou de outros autores?) 

             sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

 
2) Nas aulas subseqüentes à indicação da leitura de um texto, seus professores costumam 

estabelecer vinculações entre: 
 
a) esse texto, o assunto em pauta e com os conhecimentos trabalhados anteriormente 

... 

 sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

 
b) entre os conceitos ou categorias propostas pelo autor do texto... 

 sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

 
3- Seus Professores facilitam a participação da maioria dos alunos, quando discutem o texto 
em sala de aula... 

 sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 
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francamente, eu posso afirmar acerca  dos textos indicados pelos professores... 
 

 4- Que gosto de lê-los... 

  sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

 
5) Considero a leitura desses textos...  

a) difícil 

sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

 
       b) não têm nada a ver com a prática profissional... 

sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

 
       c) são distantes, pelo grau de complexidade, das formas como são trabalhados os 

assuntos em sala de aula... 

  sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

 
 

6) Desde que ingressei neste Curso considero que o meu gosto por leitura aumentou...  

  Sim□    Não □ 

 
7) Eu lia textos de estudo, no Ensino Médio...  

                 sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

 
8)  Eu comecei a ler textos de estudo como os que são indicados na universidade só quando 
entrei neste Curso. 

Sim□    Não□ 

 
Se respondeu NÃO, informe quando começou: _____________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9) Eu costumo adequar a leitura que faço dos textos indicados por meus professores às 
formas que eles adotam para avaliar... 

 sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□ 

 
10)-Quando leio textos indicados por meus professores a minha preocupação principal é em ... 
(selecione apenas UMA das seguintes alternativas): 

(   ) interpretar o que o autor escreveu de modo a poder posteriormente 
      reproduzir essas informações; 
(   ) compreender o texto, relacionando-o a outros conhecimentos que já  
      disponho; 
(   ) compreender o texto, relacionando-o a outros conhecimentos que já  
      disponho, buscando identificar as estratégias e ou argumentos usados 
      pelo autor para conduzir a conclusão que propõe; 
(   ) Outra . Informe qual: 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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11)-  Meu interesse ou não pelas leituras indicadas por meus professores depende: 
 

a) do professor...  

sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

b) das condições que ele/ela estipula quando propõe a leitura ...  

sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□ 

c) como ele/ela expõe cada assunto...  

sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

d) como ele/ela discute o texto em sala de aula...  

sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□.  

e) como ele/ela avalia a leitura...  

sempre□; frequentemente□; algumas vezes□; raramente□; nunca□. 

 

Comentários gerais sobre o instrumento e sua aplicação (OPCIONAL) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ (continue no verso, caso 

necessário) 

Obrigada por sua participação! 
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APÊNDICE A: CARTA DE AUTORIZAÇÃO COLEGIADO DE PEDAGOGIA 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar os resultados obtidos junto às turmas 

de formandos de 2012, isto é, de alunos matriculados no 4º ano do curso de Pedagogia.  

O título do projeto que subsidia este trabalho é “Como formandos de um curso 

de Pedagogia percebem as leituras de estudo prescritas?”. O instrumento a ser 

aplicado é um questionário de autoria da Profa. Dra. Elsa Maria Mendes Pessoa Pullin. 

Os protocolos respondidos ficarão arquivados e cuidados éticos serão seguidos 

para a não identificação de quem participar, ficando a aplicação desse instrumento sob 

responsabilidade da pesquisadora Talita Kito (autora do trabalho). 

As informações a serem analisadas para fins de produção acadêmica seguirão os 

cuidados éticos necessários para a não identificação dos participantes No entanto, 

precisamos de sua autorização para que possamos proceder à coleta de dados. 

 

Por gentileza, complete as informações solicitadas. 
 

Eu ____________________________________ portador do RG número 

______________, concordo em responder o instrumento proposto para a pesquisa 

identificada acima e sob a responsabilidade da discente Talita Kito (Nº de matrícula 

200903300725) e da docente e orientadora deste trabalho, Elsa Maria Mendes Pessoa 

Pullin. 

 

 

Nome 

 

 

Assinatura 

 

                            Data:     /    / 2012 

 

Agradecemos sua atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

Talita Kito: talita_kito@hotmail.com;  

Elsa Maria Mendes Pessoa Pullin: pullin@uel.br. 

mailto:talita_kito@hotmail.com
mailto:pullin@uel.br
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