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“Como educador preciso de ir ‘lendo’ cada vez melhor a 

leitura do mundo que os grupos populares com quem 

trabalho fazem de seu contexto imediato e do maior de que o 

seu é parte. O que quero dizer é o seguinte: não posso de 

maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas 

com os grupos populares, desconsiderar seu saber de 

experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte 

a compreensão de sua própria presença no mundo. E isso 

tudo vem explicitado ou sugerido ou escondido no que 

chamo leitura do mundo, que precede sempre a leitura da 

palavra”. 

(Paulo Freire, 2021, p. 78-79, grifos do autor). 



RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar sobre as estratégias de leitura frente a possíveis 

dificuldades encontradas por estudantes de dois cursos de licenciatura de uma Universidade 

pública brasileira. Os pressupostos teóricos foram baseados na perspectiva sociocognitiva 

(KLEIMAN, 2007; SOLÉ, 1999; MATEOS; SOLÉ, 2009; KOCH; ELIAS, 2006) e 

sociointeracionista (MARCUSCHI, 2008) acerca do processo de leitura, assim como nos 

estudos dos letramentos acadêmicos (STREET, 2014; LEA; STREET, 2014; STREET, 2010). 

A metodologia adotada se refere à abordagem qualitativa, de cunho interpretativista, utilizada 

sob o viés da Linguística Aplicada, em que foi considerado um conjunto de respostas advindas 

de uma atividade proposta durante duas disciplinas sobre leitura e escrita. Os resultados 

apontam para a presença de dificuldades dos alunos associadas à falta de delimitação dos 

objetivos das práticas de leitura solicitadas pelos professores. Ademais, de acordo com as 

estratégias analisadas, concluímos sobre a necessidade de haver uma relação concomitante entre 

o ato da leitura e da escrita em sala de aula. Tais levantamentos, somados à falta de familiaridade 

dos discentes com os gêneros acadêmicos, constituem as “dimensões escondidas” presentes nas 

práticas de formação leitora dos cursos analisados. 

 

Palavras-chave: Leitura. Letramentos acadêmicos. Linguística Aplicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The general objective of this research is to investigate the reading strategies in face of potential 

difficulties found by students from two undergraduate courses at a public University in Brazil. 

The theoretical assumptions were based on the principles of the socio-cognitive (KLEIMAN, 

2007; SOLÉ, 1999; MATEOS; SOLÉ, 2009; KOCH; ELIAS, 2006) and socio-interactionist 

perspective (MARCUSCHI, 2008) about the reading process, and on the academic literacies 

studies (STREET, 2014; LEA; STREET, 2014; STREET, 2010). The methodology is bound to 

a qualitative research perspective of an interpretive nature, used under the scope of the Applied 

Linguistics, in which was considered a set of responses from an activity proposed during two 

disciplines about reading and writing. The results show the presence of some students' 

difficulties associated with the lack of delimitation about the purposes of the reading activities 

requested by the teachers. Furthermore, according to the analyzed strategies, we concluded 

about the necessity for a concomitant relationship between the act of reading and writing in the 

classroom. Those implications, added by the freshmen unfamiliarity about the academic genres, 

constitute the "hidden features" present in the reading practices of the analyzed courses. 

 

Keywords: Reading. Academic Literacies. Applied Linguistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, compreende-se que a leitura envolve tanto aspectos cognitivos quanto 

sociais, relacionados às condições históricas, políticas e ideológicas que estão presentes diante 

do processo de compreensão textual dos leitores. Em outras palavras, o ato de ler pode ser 

entendido como uma habilidade que, além de mobilizar certas faculdades mentais do indivíduo, 

também pressupõe a relação desse com a própria realidade sociocultural na qual está inserido.  

No ambiente acadêmico, por exemplo, é comum que os alunos se deparem com a 

demanda da leitura e/ou da escrita de resumos, resenhas, ensaios, relatórios de estágios, relatos 

de experiência, artigos científicos etc. Tais textos, que podemos considerar como pertencentes 

à esfera acadêmica, fazem parte do processo de formação do educando no contexto do ensino 

superior e, por isso mesmo, demandam certas estratégias e habilidades de compreensão por 

parte do leitor a fim de que a aprendizagem dos conhecimentos específicos de cada disciplina 

ocorra de maneira satisfatória. É importante, então, que a consolidação desse aprendizado se dê 

a partir da interação entre os discentes e os professores, uma vez que esses já estão 

familiarizados, ou deveriam estar, com os textos trabalhados em sala de aula. 

Desse modo, pensando-se no contexto do campo indisciplinar da Linguística Aplicada 

(MOITA LOPES, 2006) e tendo como panorama os estudos dos letramentos acadêmicos 

(STREET, 2014; LEA; STREET, 2014; STREET, 2010), o presente trabalho parte da hipótese 

de que o processo de leitura pode e deve ser aprimorado ao longo da trajetória acadêmica, não 

sendo aprendido apenas em uma etapa pontual da escolarização do estudante. Isso porque o ato 

de ler, por se tratar de um processo sociocognitivo (KLEIMAN, 2007), apresenta características 

passíveis de serem desenvolvidas, seja a partir do trabalho do professor inserido no papel de 

formador de leitores ou a partir da reflexão do próprio aluno leitor, ao buscar pela construção 

de conhecimento. 

Com base nesse contexto, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar as estratégias de 

leitura frente a possíveis dificuldades encontradas pelos alunos nas práticas de letramentos 

acadêmicos. Assim, a questão principal, que se desdobra no objetivo supracitado, pode ser 

colocada da seguinte maneira: Quais são as estratégias de leitura desenvolvidas por estudantes 

de licenciatura diante da presença de possíveis dificuldades em relação ao processo de 

compreensão textual? 

Como objetivos específicos, pretendemos:  

(1) identificar as dificuldades de leitura dos alunos dos cursos de licenciatura em Letras 

e História; 
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(2) analisar as respostas dos alunos e buscar compreender de que forma elas se 

relacionam às “dimensões escondidas” que envolvem as práticas de leitura no contexto 

acadêmico em estudo e 

(3) discutir sobre os efeitos das relações de poder na formação dos leitores 

universitários. 

Em função dos objetivos citados, os questionamentos que guiam este estudo poderiam 

assim ser apresentados: 

(1) De que forma são apresentadas as dificuldades de leitura dos estudantes de cada 

licenciatura abordada? 

(2) Quais são as “dimensões escondidas” presentes nas práticas de formação leitora e de 

que maneira elas se relacionam com as respostas analisadas? 

(3) De que forma as relações de poder se constituem no processo de ensino e 

aprendizagem nos cursos analisados? 

Para que tal estudo fosse possível, iniciamos nosso trabalho a partir de um aporte teórico 

voltado para as questões referentes ao processo de leitura sob uma perspectiva sociocognitiva 

(KLEIMAN, 2007; SOLÉ, 1999; MATEOS; SOLÉ, 2009; KOCH; ELIAS, 2006) e 

sociointeracionista (MARCUSCHI, 2008). Tal bibliografia nos permitiu entender melhor sobre 

as características e particularidades que permeiam a prática de leitura do texto de forma geral. 

Também consideramos, em nossa pesquisa, as teorias relacionadas aos estudos sobre os 

letramentos acadêmicos (STREET, 2014; LEA; STREET, 2014; STREET, 2010). Assim, as 

ideias desses autores nos auxiliaram a relacionar os dados obtidos em nosso trabalho com as 

relações de poder e as ideologias institucionais constitutivas do ensino superior. 

Logo após a discussão de nosso suporte teórico, explicitamos a metodologia utilizada, 

a qual se refere à perspectiva qualitativa interpretativista (GODOY, 1995; BORTONI-

RICARDO, 2008; PAIVA, 2019), sob o viés da Linguística Aplicada. Nesse sentido, foi 

organizado um conjunto de respostas advindas de uma atividade sobre leitura que foi aplicada 

durante o andamento das disciplinas “Português para fins específicos: gêneros acadêmicos”, do 

curso de licenciatura em Letras e “Leitura e Produção de Textos”, do curso de licenciatura em 

História. 

Depois de apontada a metodologia, seguimos com nossa análise relacionada às 

atividades respondidas pelos alunos. Buscamos compreender de que maneira as estratégias dos 

estudantes em relação às suas experiências de leitura na graduação poderiam se manifestar a 

partir de suas próprias respostas. Acreditamos, portanto, que as atividades aplicadas poderiam 

auxiliar na convenção das ideias resultantes da análise dos dados obtidos na pesquisa, além de 
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demonstrar também de que forma os discursos dos discentes poderiam apontar reflexões 

referentes às relações de poder presentes no contexto da academia. 

Por fim, terminamos este trabalho monográfico ressaltando algumas considerações 

finais sobre as discussões relacionadas ao nosso estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

2 PROCESSOS DE LEITURA 

 

Neste capítulo serão abordadas as teorias relacionadas às práticas de leitura a partir dos 

aspectos constituintes do processo de compreensão do texto e de seus desdobramentos sociais 

no contexto acadêmico. Para tanto, iniciaremos uma discussão acerca dos aspectos 

sociocognitivos que definem a natureza da leitura (KLEIMAN, 2007; SOLE, 1999; KOCH; 

ELIAS, 2006). Em seguida, daremos continuidade às reflexões sobre esse assunto baseando-

nos nos estudos sobre o ensino da leitura inserido no contexto do ensino superior, ou seja, dentro 

de uma perspectiva interacionista dos estudos da linguagem (MARCUSCHI, 2008; SOLE, 

1999; MATEOS; SOLÉ, 2009). Assim, nesta seção serão discutidos dois vieses teóricos 

distintos, porém, não antagônicos: a teoria sociocognitiva da leitura e os estudos 

sociointeracionistas da linguagem, a partir de sua vertente didática. 

 

2.1 Aspectos sociocognitivos da leitura 

 

Para que qualquer discussão sobre as práticas de leitura possa ser devidamente 

fundamentada é importante considerarmos o fenômeno de compreensão textual de acordo com 

seus fundamentos e particularidades. Pensando nisso, em um primeiro momento, partiremos da 

obra “Texto e Leitor: aspectos cognitivos da leitura” (2007), de Ângela Kleiman, para embasar 

tanto nosso aporte teórico quanto, em um momento posterior, algumas de nossas ponderações 

durante a análise do corpus da pesquisa.  

No livro supracitado, a linguista defende o princípio de que o processo de leitura está 

relacionado com nossas habilidades sociocognitivas (KLEIMAN, 2007). Isso significa dizer 

que a interação entre o leitor e o texto ocorre a partir da aplicação de diferentes níveis de 

conhecimento adquirido. Quando trabalhamos com o ensino da leitura, portanto, segundo a 

autora, não se trata de ensinar ao aluno unicamente a compreensão do texto escrito, mas de criar 

oportunidades que permitam o desenvolvimento dessa habilidade. 

Durante a atividade da leitura, alguns tipos de conhecimentos são ativados a fim de 

permitir a construção de significado por parte do leitor. Nesse sentido, Kleiman (2007, p. 25, 

grifo da autora) explicita o papel do conhecimento prévio para a efetivação da compreensão 

textual: “a ativação do conhecimento prévio é, então, essencial à compreensão, pois é o 

conhecimento que o leitor tem sobre o assunto que lhe permite fazer as inferências necessárias 

para relacionar diferentes partes discretas do texto num todo coerente”. Sob essa perspectiva, 
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existe uma relação entre os saberes disciplinares, históricos e sociais do leitor e sua facilidade 

em obter sucesso na compreensão de determinado texto. 

Ainda a respeito do conhecimento prévio, Kleiman (2007) distingue três subtipos que 

se fazem presentes no processo de compreensão de um texto, a saber: o conhecimento 

linguístico, o conhecimento textual e o conhecimento de mundo, ou enciclopédico. 

Segundo Kleiman (2007), o conhecimento linguístico se demonstra de maneira 

implícita, não verbalizada e abrange, inserido no sistema que caracteriza qualquer idioma, o 

conhecimento da pronúncia, do vocabulário e das regras, assim como o conhecimento sobre o 

próprio uso da língua. Já o conhecimento textual diz respeito, seguindo a explicação da 

pesquisadora, ao conhecimento sobre os aspectos estruturais do texto, sejam eles de natureza 

narrativa, expositiva ou descritiva. De outra forma, a respeito do conhecimento de mundo, a 

autora coloca o fato de esse se apresentar de forma mútua entre os interlocutores, uma vez que, 

depois de ativados pelo leitor, os referentes extralinguísticos (enciclopédicos) são ordenados 

com o intuito de auxiliar na compreensão textual. 

Além dessas três categorias supracitadas, Koch; Elias (2006) acrescentam o 

conhecimento interacional, também de fundamental importância para os processos de 

compreensão por meio da leitura. Desse modo, as autoras destacam a importância desse 

conhecimento, o qual associa-se com “as formas de interação por meio da linguagem e engloba 

os conhecimentos ilocucional, comunicacional, metacomunicativo e superestrutural” (KOCH; 

ELIAS, 2006, p. 45).  

O conhecimento ilocucional é, segundo Koch; Elias (2006), aquele que possibilita ao 

interlocutor compreender os objetivos do autor do texto, a partir de uma situação de interação. 

Já o comunicacional abrange a delimitação temática, a seleção da variante linguística e a 

escolha do gênero em relação aos propósitos comunicativos. O conhecimento metacognitivo, 

por sua vez, é aquele que mobiliza diferentes ações linguísticas “configuradas no texto por meio 

da introdução de sinais de articulação ou apoios textuais, atividades de formulação ou 

construção textual” (KOCH; ELIAS, 2006, p. 45) com o objetivo de assegurar a compreensão 

dos interactantes. Por fim, o conhecimento superestrutural configura-se como a identificação 

sobre os gêneros textuais que permeiam os diversos eventos da nossa vida social. Percebe-se, 

pois, que tanto as perspectivas de Koch; Elias (2006) quanto as de Kleiman (2007) se 

complementam em relação às concepções de leitura.  

Dando sequência aos aspectos sobre a leitura, Kleiman (2007) destaca as atividades de 

estabelecimento de objetivos e, consequentemente, de formulação de hipóteses, as quais fazem 
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parte da natureza metacognitiva do processo de compreensão do texto. Desse modo, nas 

palavras da autora, 

 

a leitura que não surge de uma necessidade para chegar a um propósito não é 

propriamente leitura; quando lemos porque outra pessoa nos manda ler, como 

acontece frequentemente na escola, estamos apenas exercendo atividades mecânicas 

que pouco têm a ver com significado e sentido (KLEIMAN, 2007, p. 35). 

 

Logo, subentende-se que, com o intuito de haver certa lógica e sinceridade na proposta 

de uma atividade de leitura, por exemplo, cabe ao docente deixar claro seu intuito didático 

voltado para a discussão de um determinado texto em sala de aula. Isso porque será a partir das 

demandas prontamente expostas pelo professor que os alunos poderão utilizar de seus 

conhecimentos e, consequentemente, de suas estratégias a fim de facilitar o processo de 

interpretação textual. 

Sob um outro ponto de vista, pensando no papel do autor, um levantamento feito por 

Kleiman (2007) diz respeito à importância de haver, durante o processo de leitura, uma espécie 

de acordo de “responsabilidade mútua” entre o escritor de um texto e o seu leitor. Assim, cabe 

ao autor permitir, por meio de “pistas” textuais, que o leitor seja capaz de compreender seu 

texto de forma satisfatória. Tais “pistas” podem se manifestar a partir de marcações temáticas, 

modalizações, uso de adjetivações e nominalizações, por exemplo. Entretanto, segundo a 

autora, “isso não quer dizer que sempre haja necessidade de explicitação, mas que o implícito 

possa ser inferido, ou por apelo ao texto ou por apelo a outras fontes de conhecimento” 

(KLEIMAN, 2007, p. 66). Mais uma vez, fica evidente a função dos saberes extralinguísticos 

do leitor durante o processo de compreensão textual, ou seja, não há sucesso em uma 

interpretação de um texto que não contemple o aspecto interacional que envolve a leitura. 

Inserido em um contexto marcado por teorizações de caráter formalista que 

predominavam na época, é possível notarmos, na obra de Kleiman (2007), uma forte influência 

do campo da psicolinguística voltada para as discussões sobre o processo de leitura. É o que 

explicitam Rodrigues e Cerutti-Rizzatti, ao fazerem uma contextualização sobre o processo 

histórico de emancipação da Linguística Aplicada: 

 

Estudos sobre leitura, por exemplo, fundamentaram-se em pesquisas psicolinguísticas 

que descreviam modelos de processamento cognitivo – como a informação “entra” no 

cérebro, e o que o cérebro “faz” com ela –, particularizando o funcionamento da 

memória, da percepção e de outros itens afins (RODRIGUES; CERUTTI-RIZZATTI, 

2011, p. 22). 
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 Além dos aspectos cognitivos que envolvem o ato de ler, Kleiman (2007) também 

aborda em seu texto acerca da interação entre o autor e o leitor, uma vez que o sentido de um 

texto não se efetiva de forma acabada e predeterminada, mas é construído pela reação ativa de 

quem se dispõe a lê-lo. Porém, é necessário destacar que no contexto da escrita e da publicação 

da primeira edição da obra supracitada (1989), ainda predominava um modelo que considerava 

a atividade da leitura de maneira limitada no sentido de que não contemplava o sujeito leitor 

em sua realidade sociocultural, inserido em múltiplos domínios discursivos e em diferentes 

práticas de letramentos.  

Essas nuances pertencentes ao processo de leitura serão abordadas no tópico seguinte. 

 

2.2 Leitura como prática social 

 

Como já foi mencionado anteriormente, o ato de ler envolve aspectos que vão além das 

habilidades cognitivas do leitor. Nesse sentido, cabe apontar a importância das práticas sociais 

de letramentos referentes ao processo de compreensão textual. O aluno, nesse caso, inserido em 

um contexto de aprendizagem que demanda a capacidade de compreender um texto de forma 

eficaz, pode e deve desenvolver diferentes graus de conhecimento. 

Nesse sentido, a fim de que seja possível a formação de leitores com autonomia, um 

ensino de leitura focado no desenvolvimento de estratégias é essencial. Sob esse viés, baseando-

nos em Solé (1999), resumimos seis atividades reflexivas diante do processo de leitura que, 

segundo a pesquisadora, devem ser exercidas pelo leitor de forma estratégica:  

 

1. Compreender os propósitos de determinada leitura; 

2. Fazer uso de seu conhecimento prévio; 

3. Distinguir entre as informações principais e secundárias de um texto; 

4. Avaliar o sentido do texto e sua relação com os conhecimentos prévios; 

5. Dar sentido aos argumentos do texto por meio da revisão; 

6. Elaborar e experimentar inferências de diversos tipos. 

 

Solé (1999) também ressalta o fato de que o ensino dessas estratégias deve ocorrer a 

partir da mediação do professor antes, durante e após as práticas de leitura em sala de aula. Isso 

porque a autora considera o processo de compreensão de um texto como uma “construção 

conjunta” no qual o docente exerce uma função de “guia” perante o aprendizado do aluno.  
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Para explicar esse princípio pedagógico, voltado para a compreensão de texto, Solé 

(1999) utiliza o termo “andaime” como metáfora para o papel de suporte do professor perante 

o aprendizado do discente. Nas palavras da pesquisadora, 

 

assim como os andaimes se situam sempre um pouco mais elevados que o edifício a 

cuja construção contribuem de forma absolutamente necessária, os desafios que 

constituem o ensino devem estar um pouco mais além do que os alunos já são capazes 

de resolver. Entretanto, da mesma forma que uma vez construído o edifício – se a 

coisa se saiu bem -, se retiram os andaimes sem que seja possível logo identificar suas 

marcas e sem que o edifício se derrube, também as ajudas que caracterizam o ensino 

devem ser retiradas progressivamente na medida que o aluno se mostra mais 

competente e pode controlar sua própria aprendizagem (SOLÉ, 1999, p. 65, tradução 

nossa1). 

 

É possível perceber, nessa fala, a influência das teorias de Vygotsky e de Paulo Freire 

acerca do processo de aprendizagem mediada. É o que defende Bortoni-Ricardo (2008, p. 44) 

ao ressaltar que o trabalho com os “andaimes” se dá pelo “estabelecimento de uma atmosfera 

positiva entre professor e alunos, por meio de ações simples, como a de se ouvirem e se 

retificarem mutuamente, como aprendemos na pedagogia de Paulo Freire”. Nesse sentido, o 

conceito de “andaime” retoma a hipótese de que o docente exerce papel essencial no ensino da 

leitura ao representar um elo intermediário entre o discente e o objetivo de uma compreensão 

textual efetiva a ser alcançado. 

Diante dessa conjuntura, Mateo; Solé (2009) definem quatro níveis relacionados ao 

processo de compreensão a partir da leitura. Em um primeiro momento, ocorre um nível de 

compreensão local, em que a capacidade do leitor se limita a conhecer os significados das 

palavras do texto e a compreender suas ideias de maneira superficial. Em um nível posterior, 

ocorre o que as autoras denominam de compreensão global, em que o aluno, além de ser capaz 

de extrair as ideias principais do texto, também as relaciona a fim de compreender sua 

mensagem central. No próximo nível, o leitor consegue inferir ideias que não estão explícitas 

no texto e é capaz de, consequentemente, transformar seu conhecimento prévio. Por fim, o 

quarto nível se refere à leitura crítica, quando quem lê já reconhece que os textos nunca são 

neutros, pois carregam perspectivas particulares de visão de mundo. 

É possível perceber, de acordo com as discussões das pesquisadoras, que conforme o 

estudante desenvolve suas práticas de leitura de forma gradual, ele acaba por legitimar sua 

                                                           
1 No original: Así como los andamios se sitúan siempre un poco más elevados que el edificio a cuya construcción 

contribuyen de forma absolutamente necesaria, los retos que constituyen la enseñanza deben estar un poco más 

allá de los que el niño ya es capaz de resolver. Pero del mismo modo que una vez construido el edificio - si la cosa 

salió bien -, el andamio se retira sin que sea posible encontrar luego su rastro y sin que el edificio se derrumbe, 

también las ayudas que caracterizan la enseñanza deben ser retiradas progresivamente, a medida que el alumno se 

muestra más competente y puede controlar su propio aprendizaje. 
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capacidade de utilizar o texto para avaliar e contrastar diferentes perspectivas diante das ideais 

do autor, ou seja, constrói sua própria opinião por meio da leitura. Entretanto, é importante 

ressaltar que tal aprendizado não ocorre a partir de uma via única, apenas por meio da dedicação 

do aluno. Há sempre a participação do educador inserido no contexto de uma formação leitora 

em um determinado ambiente formal de educação.  

Logo, o objetivo das práticas pedagógicas de ensino de leitura é de, a partir da mediação 

do professor (leitura supervisionada), formar leitores autônomos. Nesse caso, tais leitores 

devem ser capazes de refletir sobre suas próprias práticas leitoras dentro da cultura disciplinar 

na qual estão inseridos. 

Embora esse princípio de interação pareça evidente a princípio, vale apontar que nem 

sempre o processo de leitura ocorre de forma supervisionada, até mesmo em contextos de 

formação inicial. Nesse sentido, Mateos; Solé (2009, p. 13, tradução nossa) ressaltam sobre a 

errônea tendência de pressupormos que, “uma vez alcançada a competência de conhecer as 

palavras escritas, a leitura se converte em um procedimento geral e universal aplicável à 

aquisição de conhecimento em qualquer âmbito e contexto2”. Essa concepção de aprendizagem 

universal da leitura desconsidera os objetivos particulares que envolvem o ato de ler, assim 

como as práticas sociais inerentes a esse processo formativo. 

Seguindo a concepção sociointerativa acerca da leitura, Marcuschi (2008) chama a 

atenção para o fato de que o ato de compreensão textual não se limita à mera extração de 

conteúdos e/ou identificação de sentidos:  

 

Sendo uma atividade de produção de sentidos colaborativa, a compreensão não é um 

simples ato de identificação de informações, mas uma construção de sentidos com 

base em atividades inferenciais. Para se compreender bem um texto, tem-se que sair 

dele, pois o texto sempre monitora o seu leitor para além de si próprio e esse é um 

aspecto notável quanto à produção de sentido (MARCUSCHI, 2008, p. 233, grifo 

nosso). 

 

É interessante notar que essa necessidade de o leitor se deslocar entre o texto e o 

contexto da leitura condiz com a ideia de que a compreensão está intimamente associada aos 

contextos sociais de produção de sentido entre o autor, o leitor e o próprio texto, conforme já 

discutido anteriormente a partir das reflexões sobre Kleiman (2007). Cabe agora trazer para a 

discussão os aspectos relacionados com as práticas de leitura no ambiente de formação do 

ensino superior, especificamente. 

                                                           
2 No original: una vez alcanzada la competencia para reconocer las palabras escritas, la lectura se convierte en un 

procedimiento general y universal aplicable a la adquisición de conocimiento en cualquier ámbito y contexto. 
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Sobre essa questão, Mateos; Solé (2009) defendem que, quando tratamos do contexto 

de compreensão leitora na academia, espera-se que os graduandos leiam com objetivos distintos 

dos de apenas reproduzir os conteúdos dos textos trabalhados em sala de aula. Isso porque, 

inseridos no contexto de formação de nível superior, os discentes são colocados diante de 

práticas de letramentos distintas das trabalhadas anteriormente na escola. Assim, eles leem 

gêneros diversos e, posteriormente, devem realizar atividades relacionadas a essas leituras 

como projetos, comunicações orais, relatórios etc. Por se tratarem de tarefas que necessitam de 

estratégias de leitura mais críticas e reflexivas, os alunos devem desenvolver o perfil de leitores 

autônomos, capazes de relacionar sua aprendizagem a partir de atividades que envolvam 

discussões e escritas, sempre com a mediação do professor. 

Tais considerações coadunam com a perspectiva dos letramentos acadêmicos discutidas 

no capítulo a seguir.  
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3 LETRAMENTOS ACADÊMICOS E AS PERSPECTIVAS SOCIAIS DE LEITURA E 

ESCRITA 

 

Os estudos sobre os letramentos acadêmicos, na perspectiva dos Novos Estudos de 

Letramentos, tiveram início no Reino Unido, na década de 1990. A partir dessa conjuntura, os 

processos de leitura e de produção textual têm sido considerados sob um viés social, político e 

ideológico referente ao contexto da educação básica. Do mesmo modo, passaram a ser 

discutidas também as questões referentes às práticas de letramentos no ensino superior (LILLIS; 

SCOTT, 2015). 

No âmbito educacional brasileiro, depois de serem aumentadas as possibilidades de 

acesso à Universidade graças aos programas de bolsa como o Prouni3 e o Fies4, ocorreu uma 

alteração no perfil dos estudantes que ingressavam na academia e, consequentemente, novas 

demandas pedagógicas relacionadas à inclusão desses discentes no meio acadêmico foram 

determinadas (BOTELHO, 2016). Assim, questões acerca do ensino de leitura e de escrita 

tiveram de ser contempladas considerando não mais os modelos de déficit, mas, sim, práticas 

didáticas baseadas em estudos de caráter científico, de acordo com suas próprias epistemologias 

(LEA; STREET, 2014). 

Ao investigar as práticas de leitura e de escrita dos discentes a partir de um viés social, 

os letramentos acadêmicos divergem dos métodos de ensino tradicionais de caráter psicológico 

e behaviorista, visando, dessa maneira, considerar também as ideologias institucionais e as 

relações de poder presentes na academia. Destarte, deixam de ser enfatizados os juízos sobre 

leitura e escrita boa ou ruim e passam a ser contempladas as práticas discursivas que permeiam 

tais atividades (LEA; STREET, 2014). 

Conforme explica Botelho (2016), tais perspectivas sobre os letramentos são possíveis 

graças a um conjunto de pesquisas etnográficas desenvolvidas na década de 1970, por Brian 

Street, onde foram elaborados dois conceitos básicos sobre os estudos dos letramentos: o 

modelo autônomo e o ideológico. 

No modelo autônomo, a perspectiva sobre os letramentos considera as práticas de leitura 

e escrita como individuais e predomina-se uma visão de aprendizagem tecnicista, que visa à 

neutralidade do ensino. Nas palavras de Street (2014) o letramento autônomo ocorre quando há 

                                                           
3 O Programa Universidade para Todos (Prouni) do Ministério da Educação é um programa que oferece bolsas de 

estudos, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. 

 
4 O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a 

graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos. 
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o distanciamento entre a língua e sujeitos – as maneiras como a língua é tratada como 

se fosse uma coisa, distanciada tanto do professor quanto do aluno e impondo sobre 

eles regras e exigências externas, como se não passassem de receptores passivos; usos 

metalinguísticos – as maneiras como os processos sociais de leitura e escrita são 

referenciados e lexicalizados dentro de uma voz pedagógica como se fossem 

competências independentes e neutras, e não carregadas de significação para as 

relações de poder e para a ideologia (STREET, 2014, p. 129-130). 

 

Nesse primeiro modelo, os processos de compreensão e de produção textual se resumem 

a produtos independentes dos contextos de produção que os permeiam. 

Em relação ao modelo ideológico, de acordo com Street (2014), ele se opõe ao anterior 

por considerar os aspectos sociais presentes em todas as práticas de letramentos. Logo, as 

práticas de letramento devem ser compreendidas a partir das estruturas culturais e políticas (de 

poder) que as representam. 

Em vista desse panorama de mudança metodológica sobre ensino de leitura e escrita (de 

um viés técnico e superficial para um social e ideológico), Lea; Street (2014) delimitam três 

modelos acerca da escrita no ensino superior: modelo de habilidades de estudo, de socialização 

acadêmica e de letramentos acadêmicos. 

O modelo de habilidades de estudo, de acordo com os autores, “concentra-se nos 

aspectos da superfície da forma da língua e pressupõe que estudantes podem transferir seu 

conhecimento de escrita (...) de um contexto para o outro, sem quaisquer problemas” (LEA; 

STREET, 2014, p. 479). Tal definição dialoga com o modelo de letramento autônomo por 

conceber a escrita pura e simplesmente como habilidade individual. 

Quanto ao modelo de socialização acadêmica, nas palavras dos autores, ele se refere ao 

processo de 

 

aculturação de estudantes quanto a discursos e gêneros baseados em temas e em 

disciplinas. (...) Supõe que os discursos disciplinares e os gêneros são relativamente 

estáveis e que, tendo os estudantes dominado e entendido as regras básicas de um 

discurso acadêmico particular, estariam aptos a reproduzi-lo sem problemas (LEA; 

STREET, 2014, p. 479). 

 

Sob essa perspectiva, a academia se coloca como um novo ambiente cultural no qual o 

estudante, a partir da mediação do docente, deve se alocar. 

O terceiro modelo, o de letramentos acadêmicos, se caracteriza pela sua índole social e 

discursiva, tendo relação direta com a produção de sentido, com a autoridade, o poder e a 

identidade presente no contexto do ensino superior. Segundo os autores, esse modelo 
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assemelha-se, em muitos aspectos, ao modelo de socialização acadêmica, exceto pelo 

fato de considerar os processos envolvidos na aquisição de usos adequados e eficazes 

de letramento como mais complexos, dinâmicos, matizados, situados, o que abrange 

tanto questões epistemológicas quanto processos sociais incluindo: relações de poder 

entre pessoas, instituições e identidades sociais (LEA, STREET, 2014, p. 479). 

 

É importante destacar que o modelo dos letramentos acadêmicos, associado a uma 

perspectiva ideológica de ensino e aprendizagem de língua materna, dá ênfase à relação da 

leitura e da escrita do estudante com o meio acadêmico em que ele está inserido, levando em 

consideração as relações de poder aí presentes. 

De acordo com o contexto de ensino de leitura, particularmente, é importante mencionar 

o princípio já discutido de que todo texto é escrito em um contexto social específico, por um 

autor inserido em um campo político e ideológico determinado. Por isso mesmo, é necessário 

trabalhar as estratégias de compreensão de leitura a partir de um viés pedagógico que inclua os 

levantamentos críticos defendidos pelo modelo dos letramentos acadêmicos. Só assim o 

objetivo de formar leitores autônomos, defendido por Solé (1999) e Mateos; Solé (2009), pode 

ser alcançado. 

Ademais, outro ponto importante relacionado às práticas de ensino de leitura no 

contexto acadêmico diz respeito à necessidade de haver uma presença simultânea dessas com 

atividades de escrita. Sob esse viés, Carlino (2017) ressalta a importância de o docente, ao visar 

desenvolver a construção de conhecimento em sala de aula, partir do princípio de que o processo 

da leitura e da produção textual são inseparáveis. Nas palavras da autora, 

 

com o objetivo de apropriar-se de qualquer conteúdo, os estudantes necessitam 

reconstruí-lo uma e outra vez, e a leitura e a escrita são ferramentas fundamentais 

nessa tarefa de assimilação e transformação do conhecimento. Portanto, os alunos 

necessitam ler e escrever para participar ativamente e aprender. Acaso não é trabalho 

do professor contribuir para o alcance destes objetivos? (CARLINO, 2017, p. 31). 

 

Todavia, conforme discutiremos no subitem a seguir, sobre o conceito de “dimensões 

escondidas”, nem sempre as práticas de ensino e de aprendizagem no contexto acadêmico 

ocorrem de forma associada aos princípios dos letramentos condizentes com uma pedagogia 

crítica que considera os aspectos ideológicos referentes à leitura. 

 

3.1 Dimensões escondidas no contexto acadêmico 

 

A partir das experiências advindas de suas aulas sobre leitura e escrita acadêmica para 

alunos de pós-graduação, Street (2010) propôs o conceito de “dimensões escondidas” a respeito 
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do ensino e da aprendizagem de gêneros acadêmicos. Baseado nas discussões trazidas pelo 

grupo dos Novos Estudos de Letramento, tal conceito se justifica, segundo o pesquisador, pelo 

fato de, durante as avaliações dos textos produzidos por universitários, ser comum que os 

docentes enfatizem critérios de correção os quais não são devidamente trabalhados e 

explicitados para os alunos durante as aulas de leitura e escrita. 

O autor defende, a partir dessa obra, que determinados aspectos acerca da aprendizagem 

da leitura e da escrita no contexto acadêmico costumam ser ignorados nas práticas de discussão 

em sala de aula e, não obstante, acabam sendo indiretamente cobrados em momentos práticos 

de ensino e leitura, ou até mesmo em avaliações posteriores. Nas palavras de Botelho (2016, p. 

20, grifo nosso), essas dimensões são “aspectos que ficam implícitos (mas que são exigidos) 

na produção textual pelo professor e são um fator representativo na dificuldade de escrita de 

gêneros acadêmicos pelos alunos”. 

Dessa forma, são muitos os aspectos que, apesar de serem exigidos pelos professores 

em relação à escrita de textos dos alunos, não são explicitados ou orientados diretamente. A 

seguir, temos os exemplos de dimensões citadas por Street (2010): 

 

• Enquadramento: Gênero, audiência e finalidade: se concretizam no contexto 

de produção de determinado gênero acadêmico, incluindo o aspecto de sua 

audiência e de seus objetivos; 

• Voz do autor e ponto de vista: enquanto o primeiro aspecto se refere a uma 

dimensão que caracteriza o aluno como produtor de conhecimento, o segundo se 

associa à maneira com que o discente se posiciona em vista do que é pesquisado; 

• Marcas linguísticas: se referem aos elementos da superfície textual presentes 

nos constituição dos gêneros, tais como questões relacionadas à coesão e à 

coerência do texto; 

• Estrutura: diz respeito à parte infraestrutural de determinado gênero 

acadêmico, ou seja, sua organização por meio de uma introdução, seguida de um 

desenvolvimento das ideias e pela conclusão dessas no final; 

• Conclusão: nessa dimensão, Street (2010) menciona o fato de que nem sempre 

a parte final de um texto deve finalizar a discussão de maneira enfática, pois é 

possível concluir a redação sugerindo referências futuras de pesquisa ou até 

mesmo lacunas encontradas no trabalho. 
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Nesse contexto, o autor defende que, em um modelo dominante de ensino de produção 

de texto no ensino superior, existe a tendência, por parte dos docentes, em dar ênfase às listas 

padronizadas de tópicos a serem seguidos. Nesse sentido, as “dimensões escondidas” 

constituem os aspectos implícitos (mas exigidos) nas práticas de ensino e aprendizagem do 

trabalho com os gêneros acadêmicos. 

Embora tais levantamentos tenham sido feitos perante a realidade de uma prática de 

escrita da pós-graduação, decidimos por contemplar o conceito das dimensões também no 

contexto das licenciaturas, isso porque as práticas de ensino de leitura podem se manifestar na 

graduação a partir de atitudes e estratégias semelhantes à da formação continuada, tanto por 

parte dos alunos quanto por parte dos professores. 

 Dessa forma, assim como ocorre com o trabalho da escrita de gêneros acadêmicos, os 

critérios de avaliação das leituras dos alunos também podem se apresentar de forma “oculta” 

nas práticas de ensino de formação de professores, evidenciando, dessa forma, uma relação 

vertical (de cima para baixo) na relação de interação entre professor e aluno. Street (2010), por 

exemplo, considerando os processos de ensino da escrita de teses e dissertações, conseguiu 

identificar essas “dimensões escondidas” por meio de reflexões advindas dos modelos de 

letramentos acadêmicos, já apresentados anteriormente. Portanto, as relações de poder 

presentes no ambiente acadêmico podem ser refletidas nas estratégias de leitura e nas avaliações 

dos discentes inseridos no contexto da graduação. 

Sob esse viés, é interessante destacar como o princípio do ensino das estratégias de 

leitura defendidas por Solé (1999) e Carlino (2017) se relaciona com o conceito acerca das 

“dimensões escondidas” no ensino superior. Como foi discutido anteriormente, sobre a 

metáfora dos “andaimes” voltada para o contexto de formação leitora, podemos refletir sobre 

como essa noção de aprendizagem mediada pelo professor deixa de ser contemplada diante dos 

aspectos velados no momento do ensino da leitura. 

Essa perspectiva vertical de ensino, inserida em um modelo autônomo de letramento, 

acaba contribuindo para a permanência de um “discurso do déficit do letramento” que, segundo 

Botelho (2016), baseada na discussão de Fischer (2007), impede de deixar explícitas as questões 

de produção e leitura de textos nos âmbitos das disciplinas. Esse discurso ocorre quando os 

docentes reclamam perante a dificuldade dos alunos em aprender os gêneros acadêmicos, ao 

pressuporem que os alunos já deveriam dominar as habilidades de leitura e escrita pelo simples 

fato de terem entrado na universidade. Tal equívoco, por sua vez, 

 



 
 

23 
 

se torna um problema cíclico: de um lado, os alunos que são membros menos 

experientes, que estão em uma nova esfera comunicativa e não compreendem 

determinadas convenções discursivas; de outro, os professores, as pessoas mais 

experientes e que já dominam tais convenções, que poderiam mediar esse processo, 

mas não o fazem, por acharem que os alunos já deveriam trazer esses conhecimentos 

(BOTELHO, 2016, p. 57). 

 

Conforme iremos abordar nas considerações provenientes de nossas análises, esse 

“discurso do déficit” pode estar associado também às dimensões ocultas inseridas no contexto 

das práticas de ensino de leitura experienciadas pelos alunos. 

No capítulo a seguir, abordaremos a respeito da metodologia utilizada em nossa 

pesquisa. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os pressupostos metodológicos que foram 

adotados para o desenvolvimento desta pesquisa, assim como elucidar as etapas realizadas para 

que a geração de dados para a análise fosse possível. 

 Como já mencionado anteriormente, optamos por utilizar uma abordagem 

metodológica de pesquisa baseada na perspectiva qualitativa interpretativista (GODOY, 1995; 

BORTONI-RICARDO, 2008; PAIVA, 2019). Dizer que uma pesquisa é qualitativa significa 

dizer que foram consideradas, durante todo o processo de geração e interpretação do corpus 

analisado, as diversas partes inseridas no contexto em que os fenômenos investigados ocorrem 

(GODOY, 1995). 

Vale ressaltar que, pelo fato de tal método abarcar os diferentes aspectos sociais 

envolvidos, é comum ao pesquisador seguir uma trajetória de análise que parte do geral para o 

particular. Assim, de acordo com Godoy (1995, p. 21), “partindo de questões amplas que vão 

se aclarando no decorrer da investigação, o estudo qualitativo pode (...) ser conduzido através 

de diferentes caminhos”. De maneira convergente, Bortoni-Ricardo (2008, p. 34) defende que, 

no caso da pesquisa qualitativa, “o pesquisador está interessado em um processo que ocorre em 

determinado ambiente e quer saber como os atores sociais envolvidos nesse processo o 

percebem, ou seja: como o interpretam”. 

A respeito da pesquisa em Linguística Aplicada, especificamente, Paiva (2019) aponta 

os seus objetivos voltados para (1) a investigação do saber acumulado sobre determinado tema; 

(2) a detecção de problemas; (3) a descrição de um fenômeno de linguagem; (4) a descrição de 

comportamentos linguísticos e (5) a identificação de percepções e crenças sobre fenômenos 

distintos. No nosso caso, direcionamos nosso trabalho em torno dos objetivos 1, 2, 4 e 5. 

No âmbito deste trabalho, particularmente, é importante esclarecer a forma em que a 

pesquisa foi desenvolvida. A parceria acadêmica entre mim5, autor da monografia e a professora 

Laura, orientadora, iniciou-se em 2019 com atividades de Iniciação Científica cujo tema 

envolvia os letramentos acadêmicos. No ano de 2020, já no período da pandemia da Covid-19, 

participei das aulas da disciplina “Português para fins específicos: gêneros acadêmicos”, do 

curso de licenciatura em Letras na função de monitor, assim como, no ano seguinte, da 

disciplina de “Leitura e Produção de Textos”, do curso de licenciatura em História. Nesse 

                                                           
5 Em alguns momentos do texto será usada a primeira pessoa do singular para destacar a minha participação na 

pesquisa e na geração de dados. 
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processo, interessei-me a investigar sobre as práticas de leitura no ensino superior, pois percebi, 

a partir da interação nas aulas, que havia uma lacuna sobre tal temática.  

Nessa conjuntura associada ao Ensino Remoto Emergencial (ERE), as Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) passaram a fazer parte do contexto de 

aprendizado das universidades, trazendo consigo as vantagens de poder dar continuidade à 

maioria das atividades de outrora e, ao mesmo tempo, demonstrando certos desafios acerca de 

adotar uma forma de ensino que, por natureza, evidencia as desigualdades de acesso à 

tecnologia no país. Sob esse viés, nas palavras de Ribeiro (2020), 

 

o espanto causado pela pandemia veio junto com a perplexidade, a intolerância de 

alguns, a dificuldade de diálogo e negociação, uma percepção mais clara das 

desigualdades mais próximas, a má vontade de aprender sobre a integração de TDIC 

à educação e à escola, etc. Não se trata de aderir cegamente ou de nos entregarmos ao 

que de pior há no capitalismo, mas de pensar juntos e encontrar soluções, amplas e 

equânimes, antes que seja realmente necessário e já não dê mais tempo (RIBEIRO, 

2020, p. 17). 

 

Partindo do princípio dos letramentos acerca da relevância do impacto social das 

práticas de aprendizagem inseridas em perspectivas políticas e ideológicas específicas, 

acreditamos que esse contexto de ensino emergencial, portanto, apresenta uma conjuntura 

singular no que diz respeito aos métodos e impactos didáticos voltados para o ambiente do 

ensino superior. 

Nesse contexto, como será mencionado a seguir, uma atividade sobre leitura destinada 

aos alunos, elaborada pela professora Laura, me chamou atenção. Percebemos, diante de tal 

proposta de exercício, que as respostas seriam um rico repertório para que pudéssemos 

investigar sobre as estratégias utilizadas pelos alunos inseridos no contexto do ensino superior.  

Nesse sentido, a geração de dados desta pesquisa se deu por meio de uma atividade 

aplicada durante o andamento das disciplinas supracitadas, voltada para a discussão sobre as 

experiências de leitura dos discentes. Nesse exercício, após a leitura de um compilado referente 

a dois textos sobre o processo de compreensão textual, era proposta aos alunos uma atividade 

de metacognição, em que uma das questões abordava sobre as experiências de leitura dos 

discentes no contexto da graduação. 

Assim, após solicitarmos a permissão dos alunos para fazermos uso de suas respostas 

referentes a tal atividade, conseguimos autorização para analisarmos um total de quarenta e 

duas respostas, sendo quatorze delas pertencentes ao curso de Letras e vinte e oito pertencentes 

ao curso de História. 
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No próximo capítulo, daremos continuidade a partir de nossa análise associada ao 

corpus da pesquisa. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com o intuito de investigar sobre as estratégias de leitura frente a possíveis dificuldades 

dos estudantes, analisamos um conjunto de respostas advindas de uma atividade voltada para 

as práticas leitoras dos alunos de duas turmas de cursos de licenciatura (História e Letras). 

Assim, foram propostas as seguintes perguntas: 

 

 

 

Vale ressaltar que esses questionamentos faziam parte de um exercício que continha 

outras perguntas (enumeradas de 1 a 5) voltadas para essa atividade sobre leitura. Decidimos 

por selecionar apenas essas interrogações por acreditarmos que suas respostas já serviriam 

como panorama para um estudo interpretativista acerca dos dizeres dos alunos em relação às 

práticas de leitura acadêmica.  

A partir da investigação dos dados provenientes das respostas das turmas foi possível 

identificar, em um primeiro momento, quatro categorias de análise, sendo duas delas 

relacionadas às dificuldades dos alunos em relação à leitura e outras duas relacionadas às 

estratégias de leitura utilizadas pelos estudantes em vista de tais dificuldades. Assim, essas 

categorias podem ser organizadas da seguinte forma: 

 

 

 

Categorias

Dificuldades

• Sobre a falta de objetivos.

• Sobre a não familiaridade com os gêneros
acadêmicos.

Estratégias

• Releitura.

• Práticas da escrita concomitante à leitura.
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Em um segundo momento, associada a algumas das categorias supracitadas, uma quinta 

categoria relacionada às “dimensões escondidas” (STREET, 2010) referentes à prática da 

leitura acadêmica também foi identificada. Assim, tal associação foi inserida ao longo da 

exposição de três das quatro categorias analisadas, pois ela perpassava a maioria dos dados 

analisados.  

Desse modo, ao realizarmos a análise das respostas dos alunos a respeito de sua 

compreensão leitora na universidade, constatamos duas categorias relacionadas às suas 

dificuldades que se destacavam nos dizeres dos discentes. A primeira delas diz respeito à falta 

de objetivos claros acerca dos pedidos de leitura dos textos trabalhados em sala de aula. Já a 

segunda dificuldade se relaciona à falta de familiaridade dos estudantes com determinados 

gêneros acadêmicos, sejam do campo da linguagem ou da historiografia. 

A fim de exemplificar como tais categorias foram representadas, mostraremos, a seguir, 

recortes das respostas dos alunos que estão associadas às dificuldades expostas. Com o intuito 

de preservar a identidade dos discentes, decidimos por não mencionar seus nomes em nosso 

trabalho. 

 

5.1 Dificuldade sobre a falta de objetivos 

 

A primeira categoria localizada em relação às dificuldades dos alunos diz respeito à falta 

de exposição dos objetivos ou finalidades das atividades de leitura propostas pelos docentes em 

sala de aula. Nesse sentido, observamos que tanto na turma do curso de História quanto na 

turma do curso de Letras alguns alunos abordaram essa temática em suas respostas sobre as 

possíveis dificuldades acerca das práticas de leitura na universidade. 

A seguir, mostraremos um recorte da resposta de uma aluna do curso de História que 

ilustra a maneira que a categoria supracitada foi exposta: 

 

 

 

De acordo com a fala da aluna, percebe-se que esse empecilho, inserido no contexto das 

práticas de leitura acadêmica, dialoga com o ponto de vista defendido por Kleiman (2007) sobre 
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o fato de uma atividade de leitura sem objetivos claros não ser válida na medida em que não 

exerce função de construção de sentido ou de significado por parte do aluno. 

Nesse sentido, observamos que também pode ser comum, nos cursos de licenciatura 

estudados, o trabalho com a leitura de gêneros acadêmicos de forma não direcionada por parte 

do professor. Assim, mesmo que os textos discutidos em aula sejam estudados de forma crítica 

e reflexiva, os objetivos relacionados à leitura não necessariamente serão devidamente 

explicitados para os alunos no momento anterior a tal atividade. 

A mesma questão está presente em Solé (1999), pois a autora ressalta a compreensão 

dos propósitos de determinada leitura por parte do aluno como uma atividade reflexiva primária. 

Entretanto, se o docente não deixa clara sua intenção com o trabalho de determinado texto a ser 

lido em sala de aula, não deve ser papel do discente decidir um objetivo em específico por 

intuição. Sob esse viés, a falta do delineamento do objetivo de uma leitura pode ser associada 

ao conceito de “dimensão escondida” de Street (2010) pelo fato de não haver especificação 

clara da finalidade de uma prática leitora, o que impede, nesse caso estudado, a discente de “dar 

propósito” ao texto lido. 

Além de dificultar o processo de compreensão textual, a falta de delimitação dos 

objetivos de uma leitura pode desmotivar o aluno a participar de maneira crítica durante as 

aulas. É o que parece apontar o recorte da resposta da aluna do curso de História ao mostrar 

que, quando chega o momento da aula, ela não consegue entender o assunto. Dessa maneira, o 

professor que, no papel de formador de leitores, não deixa explícita a finalidade das leituras 

trabalhadas em sala, pode estar contribuindo para um modelo de ensino que considera o texto 

como um produto acabado, cabendo ao aluno/leitor receber o conhecimento de forma passiva 

e sem criticidade. 

O recorte a seguir, retirado da resposta de uma aluna do curso de Letras, também pode 

servir como exemplo da presença dessa prática de ensino de leitura que ignora a delimitação 

dos objetivos em tal atividade: 
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Conforme notamos nesse segundo recorte, a aluna relata dificuldade em compreender 

os textos trabalhados em sala de aula já que não sabe “do que se trata” a leitura solicitada. 

Assim, pode-se entender que a estudante, inserida em um contexto de atividade sem finalidade 

específica, tem a difícil tarefa de construir conhecimento diante de uma prática difusa e confusa 

de compreensão textual.  

Não seria um equívoco supor que tal conjuntura negativa de aprendizagem dificultasse 

também as práticas de escrita que estão inclusas no âmbito acadêmico. Isso porque, conforme 

abordaremos no subitem 5.4, o processo de escrita pode funcionar como estratégia 

concomitante à leitura.    

 

5.2 Dificuldade sobre a não familiaridade com os gêneros acadêmicos 

 

A respeito da segunda dificuldade levantada pelos discentes, notamos a recorrência da 

falta de familiaridade com a leitura dos gêneros acadêmicos. Isso fica evidente ao analisarmos 

o recorte seguinte, de uma aluna do curso História: 

 

 

 

A partir da leitura desse recorte, é possível notarmos o fato de a aluna considerar o 

contexto das práticas iniciais de leitura acadêmica a partir de um viés de comparação em relação 

às suas experiências advindas da educação básica, ou seja, ela retoma suas histórias de 

letramentos pregressas. Assim, ao dizer que ao iniciar no ensino superior e se deparar com 

“autores confusos e de linguagem extremamente academicista e rebuscada”, podemos concluir 

que pode ter faltado, durante sua experiência na academia, uma orientação mais explícita, por 

parte do docente que a acompanhou, sobre o significado acerca da construção do conhecimento 

científico no campo disciplinar da História. 

Ao ressaltar a presença de hipóteses que podem ser contestadas ou confirmadas nos 

textos, é importante notar que esse movimento de proposições faz parte da própria pesquisa 

acadêmica. Cabe ao professor, antes da leitura das obras trabalhas em sala de aula, debater sobre 
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essa questão da cientificidade dentro do contexto do curso e da disciplina ensinada, pois isso 

pode facilitar a compreensão do texto por parte do discente. Porém, se o docente não se 

preocupa em tornar possível essa mediação pedagógica, ele pode dificultar o processo de 

aprendizagem de um aluno que, por sua vez, ainda não tem uma prática de leitura consolidada 

em relação às características dos gêneros acadêmicos. Essa opção (ou falta de conhecimento), 

por parte do educador, de ignorar os contextos de adaptação formativa do educando demonstra 

um hábito que pode ser diretamente relacionado às “dimensões escondidas” defendidas por 

Street (2010). 

Assim, quando a aluna associa sua dificuldade de leitura com os “textos enormes” e 

“cheios de voltas”, podemos refletir sobre como o processo de inserção do estudante no 

contexto do ensino superior não ocorre de forma homogênea e linear, pois a adaptação do leitor 

em vista dos textos estudados acontece a partir de práticas sociais de letramentos. Dessa forma, 

retomando o estudo supramencionado de Street (2010), podemos perceber que certas dimensões 

ocultas referentes ao contexto da produção de texto (enquadramento, voz do autor e ponto de 

vista) também podem se manifestar nas práticas de formação leitora. 

Nesse sentido, ao dizer que “o conteúdo parecia inacessível para mim”, a opinião da 

discente aponta para o fato de que as práticas de leitura no contexto da academia estão 

relacionadas às relações de poder. Logo, retomando as ideias referentes ao processo de 

construção conjunta de conhecimento por meio da estratégia de trabalho com os “andaimes” 

(SOLÉ, 1999; BORTONI-RICARDO, 2008), esse levantamento a respeito da dificuldade com 

a leitura dos gêneros acadêmicos reforça a importância de uma aprendizagem mediada entre 

professor e aluno. 

Outro recorte, referente à resposta de um aluno do curso de Letras, aponta novamente 

para essa necessidade de o professor estar ciente do contexto de adaptação do discente que 

acaba de sair da escola, onde não estava acostumado a essas práticas de leitura mais complexas 

do contexto acadêmico: 
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Podemos notar, observando as palavras do aluno, que a mesma comparação entre escola 

e universidade trazida pela aluna do curso de História se repete no recorte acima. Dessa vez, 

porém, o discente destaca esse processo de adaptação a partir de um substantivo (choque) que 

deixa ainda mais claro como a aprendizagem dos gêneros acadêmicos, quando não mediada, 

pode tornar difíceis as experiências com o ensino da leitura durante a formação do estudante. 

Como último exemplo referente a essa dificuldade acerca da não familiaridade dos 

alunos com os gêneros acadêmicos inseridos nas práticas de leitura, observemos este recorte: 

 

 

 

Esse exemplo, advindo da resposta de uma aluna do curso de Letras, demonstra um 

equívoco referente ao ensino e à aprendizagem dos gêneros acadêmicos. Conforme já 

discutimos, os textos que circulam na academia apresentam características singulares como as 

de índole científica, por exemplo.  

Nesse contexto, é importante destacarmos a orientação errônea que a aluna recebeu, 

ainda na escola, acerca de um possível domínio universal dos gêneros a partir do aprendizado 

específico de qualquer um deles. Tal falácia, além de contribuir para o “discurso do déficit”, já 

discutido anteriormente, também coaduna com a permanência das dimensões ocultas referentes 

ao processo de formação leitora dos educandos. 

 

5.3 Estratégia de releitura dos textos 

 

Além das dificuldades referentes às práticas de leitura na academia, fizemos também 

um levantamento a respeito das estratégias utilizadas pelos alunos na busca pela compreensão 

dos textos trabalhados nas disciplinas. Nesse contexto, notamos, em primeiro lugar, a 

recorrência da prática da releitura utilizada pelos discentes com o intuito de facilitar a 

compreensão dos textos. 

Nesse sentido, a resposta a seguir, pertencente a uma aluna do curso de Letras, está 

associada à escolha da estratégia mencionada: 
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É interessante observar que, embora a releitura ter sido utilizada “várias vezes” pela 

discente, tal estratégia não a auxiliou de forma a facilitar a compreensão do texto, chegando até 

a produzir na leitora um sentimento de incapacidade perante tal desafio. 

Como os alunos participantes de nossa pesquisa estavam cursando o primeiro período 

de seus cursos, podemos associar suas estratégias de leitura a partir de suas experiências 

advindas da escola. No contexto do âmbito escolar, por exemplo, são comuns as atividades de 

interpretação de texto voltadas para a releitura a fim de tornar possível a localização de respostas 

por parte dos alunos. Exercícios do tipo “volte ao texto e responda à questão” podem contribuir 

para a ideia, compartilhada pela aluna mencionada, de que ler o mesmo texto várias vezes é 

uma maneira viável de permitir a sua compreensão. 

Em um primeiro momento, vale destacar que o hábito de ler o texto várias vezes não é 

por si só uma opção inválida. Conforme Solé (1999) explica, uma das atividades reflexivas 

voltadas para o processo de leitura consiste em dar sentido aos argumentos do texto por meio 

da revisão. 

O que se torna importante ressaltar é que a releitura não deve ser proposta como a única 

maneira de facilitar a compreensão de determinado texto. Isso porque tal ideia, se adotada pelos 

alunos no âmbito acadêmico, pode acarretar outros problemas que perpassam a dificuldade de 

leitura. No exemplo abaixo, observaremos que o leitor, incapaz de compreender uma obra 

trabalhada no curso de História, por meio da estratégia de releitura, acaba por desenvolver uma 

“raiva profunda” pelo livro: 

 

 

 

Nesse recorte, conseguimos entender que a prática da releitura é utilizada de maneira 

intuitiva por parte do discente, que parece supor como único método para compreender um 

texto a ação de repetir a mesma leitura por diversas vezes. Além de tal iniciativa ter 

desenvolvido uma antipatia do aluno pelo livro mencionado, o estudante demonstra também 

que, por fim, acabou desistindo da atividade. 
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Dessa maneira, constatamos que a estratégia de releitura, embora tenha sua eficácia 

dependendo da forma em que é considerada, pode se apresentar mais benéfica se estiver 

associada a uma prática de escrita, por exemplo. É o que Carlino (2017) defende ao supor que 

as práticas de leitura na universidade se constituem de forma indissociável à escrita pensando 

em um contexto de construção do conhecimento pelo aluno. 

Esse ponto acerca da associação das práticas de leitura e de escrita será abordado de 

forma mais concisa no subtópico seguinte, a respeito da segunda estratégia categorizada. 

 

5.4 Prática de escrita concomitante à leitura 

 

Após identificarmos a estratégia da releitura apontada pelos discentes, notamos também 

o recurso da escrita de maneira conjunta às práticas de leitura como um hábito recorrente nas 

respostas contidas nas atividades de ambos os cursos. 

Um dos alunos do curso de História, por exemplo, diz: 

 

 

 

No recorte acima, podemos notar que o aluno utiliza da prática da escrita como uma 

forma de facilitar o processo de compreensão leitora no âmbito acadêmico. Ao dizer que a 

escrita “facilita depois para continuar do ponto que parei”, percebe-se que o hábito de escrever 

funciona para o leitor como uma estratégia válida para dar sequência às práticas de leitura, por 

exemplo. Além disso, ao responder que “algumas vezes escrevo sobre o que li a fim de constatar 

se entendi mesmo”, pode-se inferir que a escrita também assume, nesse caso, um papel reflexivo 

sobre a própria construção de conhecimento do estudante universitário. 

De forma semelhante, uma aluna do curso de Letras respondeu à atividade proposta da 

seguinte forma: 
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Esse recorte, além de demonstrar a estratégia da escrita em consonância à leitura, 

também retoma a prática da releitura já abordada anteriormente. Nota-se, porém, um aspecto 

original da resposta da aluna ao associar o processo de compreensão textual com a produção do 

gênero resumo, característico do âmbito acadêmico. Por necessitar que o leitor saiba sumarizar 

as informações do texto, além de conseguir separar as informações principais das secundárias, 

a produção do resumo pode funcionar como uma forma eficaz de compreensão textual e de 

fixação de ideias. 

Essa relação entre leitura e escrita como práticas associadas na academia reflete a 

hipótese de Carlino (2017) a respeito da apropriação do saber a partir da produção escrita, uma 

vez que ela representa uma maneira de estruturar o conhecimento. Sob esse viés, o que 

defendemos nesse trabalho é que a leitura, assim como a escrita, se trata, por natureza, de uma 

estratégia de aprendizado e, por estar inserida em um contexto mais amplo pertencente às 

práticas de letramentos, se constitui como uma atividade interativa voltada para o 

desenvolvimento social e crítico do aluno. 

Logo, para que seja possível ao estudante a construção efetiva do conhecimento no 

ensino superior é necessário que essa relação de leitura e escrita seja estabelecida em sala de 

aula. Assim, seria pertinente que o professor buscasse orientar suas aulas de compreensão 

textual a partir desse princípio de indissociabilidade entre os atos de ler e de escrever voltados 

para a aquisição do saber no contexto acadêmico. 

Portanto, voltando ao conceito de “dimensões escondidas” (STREET, 2010), vale 

ressaltar que o docente que não orienta seus estudantes no sentido de associar leitura e escrita 

no trabalho com os gêneros acadêmicos, pode acabar por ocultar o potencial de seus alunos na 

medida em que estará limitando a transformação do conhecimento advinda das práticas sociais 

de letramentos. 

Nota-se, portanto, que, apesar de algumas dessas dimensões discutidas neste trabalho 

serem diferentes das demonstradas por Street (2010), outras acabam se repetindo ao 

considerarmos os aspectos acerca do enquadramento, da finalidade, do ponto de vista e da voz 

do autor, por exemplo. 

A seguir, apresentaremos nossas considerações finais a respeito desta pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo central de nossa monografia foi investigar as estratégias de leitura frente a 

possíveis dificuldades encontradas pelos alunos nas práticas de letramentos acadêmicos. Para 

tanto, o apoio das teorias sobre o ato de compreensão textual e dos estudos provenientes dos 

letramentos acadêmicos serviram de base para nossas discussões sobre o modo em que as 

práticas de leitura são representadas no âmbito dos cursos de licenciatura estudados. 

Quanto à abordagem metodológica, a pesquisa qualitativa empregada na investigação 

de nosso corpus permitiu uma interpretação crítica voltada para a leitura dos textos dos alunos. 

Nesse sentido, pudemos descobrir que os impasses voltados para a leitura dos discentes dos 

cursos de licenciatura em Letras e em História foram passíveis de serem organizados em 

categorias de análise referentes à falta de delimitação dos objetivos, assim como a não 

familiaridade, por parte dos estudantes, com os gêneros trabalhados em sala de aula. Tais 

dificuldades, por sua vez, constituem as dimensões ocultas que, em segunda instância, podem 

perpetuar o “discurso do déficit” na Universidade.  

Dessa forma, durante a análise, levamos em conta o ideal de que quaisquer práticas de 

letramentos devem ser compreendidas a partir das estruturas culturais e políticas que as 

representam. No caso deste estudo, percebemos que, na medida em que os professores deixam 

de explicitar aos alunos determinadas estratégias de leitura, isso se torna um aspecto 

representativo na dificuldade de compreensão textual de gêneros acadêmicos pelos discentes. 

Já a respeito das estratégias analisadas, notamos que a prática da releitura, quando 

associada à da escrita, pode contribuir para uma organização mais efetiva das informações 

contidas nos textos. Desse modo, retomando o conceito das “dimensões”, se o docente ignora 

o papel da produção textual inserida no processo de formação leitora, ele acaba interferindo de 

forma negativa na formação do aluno, pois deixa de oferecer um dos “andaimes” necessários à 

edificação do saber. Por isso, salientamos que, conforme elucidado no decorrer de nossa análise, 

o processo de leitura, associado à escrita, funciona como ferramenta auxiliadora para a 

construção do conhecimento do aluno, na medida que ajuda no desenvolvimento de estratégias 

de aprendizado no contexto acadêmico. 

Ademais, a escolha de pesquisar cursos de licenciatura de áreas distintas serviu como 

parâmetro para averiguar o fato de que todo professor deve estar ciente da importância de um 

ensino crítico voltado para as práticas de leitura em sala de aula. Tal princípio se justifica a 

partir das relações de poder identificadas neste trabalho, que apontam para a necessidade de 
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uma aprendizagem de compreensão textual que considere a realidade dos educandos a partir de 

sua trajetória de letramentos escolares e acadêmicos. 

Por fim, ressalto o fato de que a oportunidade de ter pesquisado o tema, inserido no 

âmbito do trabalho como monitor das disciplinas, tornou possível um contexto de aprendizado 

ímpar, em que pude associar ensinamentos essenciais para minha formação pedagógica e 

científica. 
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