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REGIANI PEREIRA, Juliana. As percepções de (futuros) professores de língua 
materna sobre a leitura: autoavaliação como leitores e posicionamento enquanto 
(futuros) docentes. Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade Estadual do Centro-
Oeste – UNICENTRO. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Luciane Baretta. Guarapuava, 2019.  

Resumo: A leitura envolve raciocínio e reflexões no processo de compreensão de um 
texto. Seu aprendizado vem sendo mais estudado, nas últimas décadas, após avanços em 
pesquisas nas áreas de Psicolinguística, Psicologia Cognitiva e Neurociência. 
Entendendo a importância de se ensinar a leitura para sanar problemas de alfabetismo 
funcional, surgiu o interesse de pesquisar quais são as percepções que (futuros) 
professores de língua materna possuem a respeito da leitura e seu ensino durante as 
fases escolares posteriores à de alfabetização. Esta pesquisa envolveu 36 acadêmicos de 
1.º ano e 16 acadêmicos de 4.º ano do curso de Letras Português, de uma universidade 
estadual do interior do Paraná. Procurou-se verificar, utilizando como instrumento de 
pesquisa um questionário, o perfil do (futuro) professor de língua materna e suas 
autopercepções enquanto leitor e averiguar como eles se autoavaliam enquanto leitores; 
além disso, buscou-se investigar se eles utilizam e/ou possuem conhecimento a respeito 
de estratégias de leitura e analisar qual é a autoavaliação que fazem em relação à prática 
docente da leitura para, então, estabelecer um comparativo entre o posicionamento dos 
alunos de 1.º com os de 4.º ano em relação aos objetivos acima elencados, além de 
analisar as disciplinas da grade curricular de Letras Português que se destinam ao ensino 
de língua ou literatura. Os principais resultados desta pesquisa apontaram que 31% dos 
alunos de 1.º ano se consideram “sempre” bons leitores, enquanto que 56% desses 
alunos “às vezes” se consideram bons leitores. Dentre os alunos de 4.º ano, 44% 
“sempre” se consideram bons leitores e 50% “às vezes”. Tanto acadêmicos iniciantes 
quanto concluintes aparentam possuir bons hábitos de leitura, pois, além de realizar 
leituras de diversos gêneros e em distintas plataformas, 33% de participantes de 1.º ano 
costumam “sempre” frequentar bibliotecas enquanto 56% “às vezes” frequentam. 
Dentre os acadêmicos de 4.º ano, 44% relatam “sempre” frequentar bibliotecas e 38% 
“às vezes” o fazem. De maneira geral, pode-se inferir com esta investigação que a 
maioria dos participantes aparenta ler de forma proficiente, todavia, uma considerável 
parcela de alunos, principalmente concluintes, afirmou não saber o que são estratégias 
de leitura, ainda que tenha demonstrado que as utilize em suas leituras, o que possibilita 
pensar que desconhecem fundamentos teóricos sobre esse e outros temas que envolvem 
a compreensão leitora. Apesar disso, é válido considerar que uma maioria expressiva 
(95% de 1.º ano e 88% de 4.º ano) entende que a leitura precisa ser ensinada durante 
todas as fases escolares e não somente no período de alfabetização, portanto, avaliam 
que uma de suas responsabilidades enquanto (futuros) docentes de língua materna é a de 
ensinar leitura.  

Palavras-chave: leitura; concepção leitora; ensino; formação de professores leitores. 

 

 

 

 

 



 
 

REGIANI PEREIRA, Juliana. The perceptions of (future) mother language teachers 
about reading: self-assessment as readers and positioning as (future) teachers.  Thesis 
(Master‘s Degree in Letras). Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO. 
Supervisor: Prof.ª Dr.ª Luciane Baretta. Guarapuava, 2019. 
 
Abstract: Reading involves reasoning and reflections in the process of comprehension 
of a text. Its learning has been more studied, throughout the last decades, after research 
advances in the areas of psycholinguistics, cognitive psychology and neuroscience. 
Understanding the importance of teaching reading in order to address functional 
illiteracy issues emerged the interest to research which perceptions (future) mother 
language teachers have concerning reading and its teaching, during the educational 
stages after the literacy phase. This survey involved 36 undergraduate students from the 
1st grade and 16 undergraduate students from the 4th grade in the Portuguese Major of a 
public university located in the central-south region of Paraná. We observed, having a 
questionnaire as our research instrument, each (future) mother language teacher’s 
profile and one’s self-perception as a reader, yet, we verified their self-assessment as 
readers; moreover, it was investigated if they use and/ or have knowledge on reading 
strategies. In addition, the self-assessment they do concerning the teaching practice of 
reading was also analysed in order to establish a comparison between the 1st and the 4th 
grade students in relation to the objectives mentioned above. The main results of this 
research have shown that 31% of 1st grade students consider to be “always” good 
readers, whereas 56% of the group consider to be “sometimes” good readers. Among 
4th grade students, 44% “always” consider themselves as good readers and 50% 
“sometimes” do. Both beginner and concluding undergraduate students apparently have 
good reading habits, since, besides reading several genres and in different modes of 
presentation, 33% of 1st grade participants are “always” used to visit libraries while 
56% “sometimes” do. Among 4th grade students, 44% report they “always” go to 
libraries and 38% “sometimes” do that. In general, we can infer from this investigation 
that the majority of participants seem to read proficiently, nevertheless a considerable 
portion of students, mainly concluding ones, claimed not to know what reading 
strategies are, even having shown their usage in their  reading, what makes us think that 
they do not know about theoretical framework of this or other themes related to reading 
comprehension. Despite this fact, it is worth considering that a significant majority 
(95% from the 1st grade and 88% from the 4th grade) comprehends that reading needs 
to be taught during all the educational stages and not only through the literacy phase, 
therefore, they evaluate the teaching of reading as one of their responsabilities as 
(future) mother language teachers.  

Key-words: reading; conception reading; teaching; formation of reader teachers.  
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

A leitura está para a escrita, assim como a escuta está para a fala (SCLIAR-

CABRAL, 2015; DEHAENE, 2012; SOUZA; COSTA GARCIA, 2012, FLÔRES, 

2008; COLOMER; CAMPS, 2002; SMITH, 1989). Diferentemente da fala, que ocorre 

quase que instantaneamente desde que haja estímulo linguístico, a leitura é um processo 

que se inicia no momento da decodificação das letras durante o aprendizado do 

princípio alfabético (MORAIS, 2013), mas isso não ocorre espontaneamente (MORAIS, 

2014), tendo, portanto, que ser ensinada, que é um dos papéis fundamentais da escola. 

Deve-se ensinar a leitura de forma ampla, para que o aluno aprenda não apenas a 

decodificar, mas logre compreender e interpretar um texto e suas várias possibilidades 

de sentido. 

Por ser a leitura um processo que vai além da decodificação, o seu ensino vem 

sendo questionado por parte de estudiosos. Embasados em pesquisas e estudos 

experimentais, eles (FERRAREZI JR.; CARVALHO, 2017; ANGELO; MENEGASSI, 

2016; SHIMAZAKI; MENEGASSI, 2016; FINGER-KRATOCHVIL, BARETTA, 

2015; GUIMARÃES; RIBAS, 2015; MORAIS, 2014; BARETTA; FINGER-

KRATOCHVIL; SILVEIRA, 2012; SOUZA; COSTA GARCIA, 2012; FLÔRES, 2008; 

MARIA, 2002; BRESSON, 2001; e outros) perceberam que embora muitas pessoas 

frequentem a escola por vários anos, grande parte delas apenas consegue decifrar a 

escrita e possui muitas dificuldades de compreensão (FLÔRES, 2008). 

 No Brasil, existem várias provas e testes de diagnóstico educacional, tais como o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB)1 e o Índice Nacional de 

Alfabetismo Funcional (INAF)2, dentre outros que revelam o quadro da leitura no País. 

Para esta pesquisa, optou-se por discutir a respeito do INAF, devido sua abrangência 

nacional e por considerar uma faixa etária extensa, o que permite uma análise ampla em 

relação ao nível de leitura da população brasileira. 

O INAF é coordenado pelo Instituto Paulo Montenegro, em parceria com a ONG 

Ação Educativa. Trata-se de um índice o qual é fruto de pesquisas realizadas com 

                                                           
1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb>. Acesso em: 11 mar. 2019. 
2 INSTITUTO PAULO MONTENEGRO. Índice de Alfabetismo Funcional. Disponível em: < 
https://ipm.org.br/inaf>. Acesso em: 29 jan. 2017. 
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pessoas de 15 a 64 anos. Essas investigações verificam os níveis de alfabetismo 

populacional no Brasil por meio da averiguação do domínio das habilidades de leitura, 

escrita e matemática dos participantes com o intuito de classificá-los em: analfabeto, 

rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. 

Segundo o INAF, esses níveis são subdivididos em: analfabetos funcionais e 

funcionalmente alfabetizados. O grupo dos analfabetos funcionais possui duas 

classificações, que são: analfabeto – diz respeito àqueles que não conseguem executar 

tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases, mesmo que parte desses 

logre ler números familiares (de telefone, preços, horários de ônibus/metrô, entre 

outros), e rudimentar – diz respeito aos indivíduos que possuem capacidade de 

encontrar uma informação explícita em textos curtos e familiares (como por exemplo, 

um anúncio ou um bilhete) e, ainda, conseguem ler e escrever números usuais, bem 

como realizar operações simples, como manusear dinheiro para o pagamento de 

pequenas quantias ou fazer medidas de comprimento usando a fita métrica. 

Já o grupo dos funcionalmente alfabetizados, segundo o INAF, é subdividido em 

três classificações: elementar, intermediário e proficiente. O grupo denominado 

elementar corresponde aos indivíduos que podem ser considerados funcionalmente 

alfabetizados, pois já leem e compreendem textos de média extensão, encontram 

informações mesmo que seja necessária a realização de pequenas inferências, 

solucionam problemas envolvendo operações na ordem dos milhares e também 

problemas que envolvem uma sequência simples de operações. Além disso, 

compreendem gráficos ou tabelas simples, em contextos usuais, porém, apresentam 

limitações se as operações requeridas envolverem maior número de elementos, etapas 

ou relações. 

O grupo definido como intermediário refere-se às pessoas as quais conseguem 

localizar informações em vários tipos de texto, solucionam problemas que abrangem 

porcentagem ou proporções ou que requerem critérios de seleção de informações, bem 

como elaboração e controle de etapas sucessivas para sua solução. Esses indivíduos do 

grupo intermediário conseguem interpretar e elaborar sínteses de textos escritos diversos 

e reconhecem figuras de linguagem, mas possuem dificuldades para perceber e opinar 

sobre o posicionamento do autor de um texto. 
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O grupo dos chamados proficientes é formado por pessoas cujas habilidades não 

mais impõem restrições para compreender e interpretar textos em situações usuais, pois 

conseguem ler textos de maior complexidade, analisando e relacionando suas partes e, 

ainda, são capazes de comparar, avaliar informações e distinguir fato de opinião. Em 

relação à matemática, os proficientes são capazes de interpretar tabelas e gráficos com 

mais de duas variáveis e compreender elementos como escala, tendências e projeções. 

Um dos resultados da última pesquisa do INAF (2016), realizada em 2015 e 

publicada em 2016, chama muito a atenção, pois relata que apenas 8% dos cidadãos na 

faixa etária entre 15 e 64 anos demonstraram ter o nível “proficiente” em leitura, que é o 

nível mais elevado da escala e esperado para uma participação mais plena dos cidadãos 

na sociedade. Trata-se de uma porcentagem bastante baixa, levando em consideração 

que, em tese, a maioria das pessoas que participou da pesquisa já passou por boa parte 

ou toda a fase escolar. 

A partir dos dados da última pesquisa do Índice, Ana Lúcia Lima, Diretora 

Executiva do Instituto Paulo Montenegro, ressaltou que mesmo que se analise apenas a 

geração mais nova, que possui entre 15 e 24 anos e possui maior escolaridade, ainda é 

necessário muito avanço em relação aos níveis de aprendizagem para possibilitar o 

fortalecimento do desenvolvimento social, assim como da produtividade e capacidade 

de inovação da economia do Brasil (PORTAL UOL EDUCAÇÃO, 2016)3. 

Pode-se perceber que além de questões educacionais, para que esse avanço dos 

níveis de aprendizagem de fato ocorra, é necessário investimento para sanar problemas 

de desigualdade socioeconômica de acesso à educação. Segundo Morais (2014), nem 

todos os cidadãos nascem com os mesmos direitos. O autor afirma que o direito a 

práticas de leitura e escrita é frágil, pois está sujeito a vários outros direitos, tais como o 

direito à saúde e o direito de estudar em uma escola de bom padrão que, por sua vez, são 

dependentes do direito de se nascer em uma família a qual possui seus direitos de 

                                                           

3 PORTAL UOL EDUCAÇÃO. Habilidades de Leitura, Escrita e Matemática são limitadas em 
muitos setores da economia brasileira, podendo restringir produtividade e capacidade de inovação. 
Disponível em: <http://download.uol.com.br/educacao/2016_INAF_%20Mundo_do_Trabalho.pdf>. 
Acesso em: 29 jan. 2017. 
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trabalho e remuneração justa de fato atendidos. Logo, pode-se dizer que esses direitos 

possuem entrelaçamento de causa e efeito. 

Outro ponto muito importante que se percebe nessa pesquisa do INAF (2016), 

especificamente no que diz respeito ao estudo especial sobre alfabetismo no mundo do 

trabalho, é a evidência da indicação de que cidadãos que têm menor nível de 

alfabetismo possuem maior tendência de ficar sem emprego. Essa afirmação depreende-

se dos resultados os quais afirmam que 

75% daqueles que estão no nível Proficiente estão trabalhando e 6% estão 
desempregados, enquanto no grupo dos Analfabetos, 47% estão trabalhando 
e 13% estão desempregados. Nos níveis intermediários da escala INAF há 
pouca diferença entre a proporção de empregados: 60% no nível Rudimentar, 
62% no Elementar e 68% no Intermediário (AÇÃO EDUCATIVA; 
INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 2016, p. 13). 

É pertinente mencionar também alguns dados da pesquisa do INAF de 2018 da 

qual foram publicados resultados preliminares até o momento em que este texto foi 

produzido. Essa pesquisa considerou os mesmos níveis de alfabetismo populacional no 

Brasil (analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente) e a mesma faixa 

etária (de 15 a 64 anos) que a pesquisa publicada em 2016. De acordo com esses dados, 

de cada 4 trabalhadores do Brasil, 1 pode ser classificado como analfabeto funcional. 

Essa pesquisa aponta ainda que entre os participantes considerados analfabetos, somente 

46% estavam empregados no momento da coleta das informações da investigação. Por 

outro lado, 71% dos participantes considerados proficientes estavam trabalhando. É 

visível, portanto, que os analfabetos possuem maior dificuldade para se incluir no 

mercado de trabalho. Essa informação corrobora com afirmações de inúmeros 

pesquisadores (MORAIS, 2014; SOUZA; COSTA GARCIA, 2012; ROJO, 2011, 

FLÔRES, 2008, dentre outros) os quais afirmam que dominar a leitura, ou seja, ser 

proficiente é de suma importância para que alguém possa exercer sua cidadania 

plenamente. 

Os dados reportados nos parágrafos anteriores demonstram claramente que o 

Brasil ainda precisa avançar bastante em relação ao ensino e práticas de leitura. 

Conforme mencionado na pesquisa INAF (2016), são necessárias muitas habilidades 

para que um leitor seja considerado proficiente e apenas uma faixa muito pequena da 

população brasileira possui nível de proficiência em leitura, o que permite inferir que o 

seu ensino precisa de mais atenção em todas as fases escolares, assim como na fase 

acadêmica.  
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Essa necessidade de melhorias no ensino de leitura é fundamental, pois de 

acordo com a investigação acima mencionada, 60% dos participantes encontram-se no 

nível rudimentar de leitura, ou seja, apesar de conseguirem ler e escrever números 

usuais, realizar operações simples, como fazer pequenos pagamentos em dinheiro ou 

efetuar medição de espaços físicos com fita métrica, ainda estão no grupo dos 

analfabetos funcionais. Vale lembrar que, segundo Flôres (2008), a língua escrita faz 

parte do cotidiano social e cultural das sociedades modernas, sendo a leitura necessária 

para a atuação dos indivíduos em sociedade.  

Com relação a esse desempenho de um cidadão no meio social, os dados do 

INAF de 2016 e 2018 indicam que não basta um indivíduo saber ler e escrever, já que 

este pode ser considerado um analfabeto funcional caso consiga apenas reconhecer 

letras e números ou somente compreenda textos superficialmente e realize operações 

matemáticas simples. Por ser a leitura um processo cultural e social, ela faz parte de 

todos os contextos nos quais um indivíduo está inserido e, por essa razão, ao se ensinar 

leitura, não se pode deixar de lado o conceito de letramento. 

O termo “letramento” é uma tradução do termo em inglês literacy e ingressou no 

Brasil nos anos 80 do século XX, por meio de estudos da pesquisadora Mary Kato. 

Pode-se entender que letramento está relacionado com práticas sociais de linguagem as 

quais envolvem a leitura e a escrita. Após anos de estudos por diversos pesquisadores a 

respeito do tema, já se sabe que não há somente um tipo de letramento, mas que existem 

inúmeras formas de letramento em que os indivíduos estão inseridos (VÓVIO; 

KLEIMAN, 2013; ROJO, 2011; SOARES, 2004; BAGNO; GAGNÉ; STUBBS, 2002; e 

outros). Por haver vários tipos de letramento com os quais indivíduos convivem na 

sociedade, uma pessoa pode ser letrada em determinado evento de letramento, todavia, 

não possuir habilidades em outro evento (SILVA; ARAÚJO, 2012). Ser letrado 

atualmente 

[...] implica, a um só tempo, compreender o ambiente circundante por meio 
da linguagem – pois o habitat humano é por ela construído, ao mesmo tempo 
em que o homem a constitui – e, além disso, expandir o próprio conceito de 
linguagem que passou a incluir a linguagem verbal e não verbal, trocas 
linguísticas interculturais múltiplas e uso de meios mais rápidos de 
intercâmbio intersubjetivo (FLÔRES, 2008, p. 40). 

 Morais (2014) utiliza como adaptação do termo literacy a palavra “literacia”, a 

qual o autor considera mais apropriada que letramento, embora no Brasil seja mais 

difundido o termo “letramento”. Por essa razão, considera-se neste trabalho o termo 
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“literacia” como sinônimo de “letramento”. De acordo com esse autor, literacia não é 

equivalente a alfabetismo e ela pode existir em quatro aspectos distintos que são: “a 

pragmática, com fins utilitários; a de divertimento; a de conhecimento, que inclui a 

científica; e a estética, que compreende a literária” (MORAIS, 2014, p. 13). 

Por se entender que letramento possui tipos diferentes de existência, torna-se 

plausível concluir que não é possível afirmar que um indivíduo é iletrado, já que este faz 

parte de vários contextos e pode dominar mais de um tipo de letramento, ainda que seja 

analfabeto. Ser letrado não é o mesmo que ser alfabetizado e vice-versa. Por exemplo, 

uma pessoa que está ingressando no ambiente escolar é inicialmente um analfabeto, 

porquanto ainda não decifra o alfabeto, porém, não é possível denominá-lo de iletrado, 

visto que possui uma bagagem de vida e também de práticas de letramento, mesmo que 

não escolar, como por exemplo, o domínio de jogos de videogame, mas que o professor 

não pode desprezar ao ensiná-lo a ler e escrever. Uma evidente distinção entre 

alfabetização e letramento se dá pelo fato de que enquanto a alfabetização acontece de 

maneira temporária, visto que é finalizada no momento em que uma pessoa já domina a 

decifração gráfica, o letramento consiste em um processo constante, dinâmico, 

permanente e progressivo (PADILLA; LOPEZ; DOUGLAS, 2014; CARLINO, 2013; 

PINHEIRO; ARAÚJO, 2012; ROJO, 2011; FLÔRES, 2008). 

 Dependendo do contexto, podem surgir novos tipos de letramento. Um exemplo 

disso é que com o surgimento da Internet e seus recursos, tais como redes sociais, sites, 

blogs, e-mail, dentre outros, existem pessoas que dominam o letramento escolar, porém, 

possuem dificuldades em relação ao letramento tecnológico, da mesma forma que um 

professor pode se deparar com um aluno que domine o letramento tecnológico, mas que 

tenha dificuldades em se inserir no letramento escolar (SILVA; ARAÚJO, 2012). 

Percebe-se, portanto, que o letramento e a leitura são fundamentalmente interligados no 

processo de ensino e formação leitora e isso não pode ser desconsiderado ao se ensinar a 

leitura. De acordo com Finger-Kratochvil (2009), a relação de letramento, leitura e 

tecnologias também precisa ser considerada pelas políticas educacionais e pelos 

professores em suas práticas de ensino. 

Sendo assim, o ensino da leitura é de suma importância. Segundo Colomer e 

Camps (2002), ler é acima de tudo uma ação de raciocínio, já que compõe vários 

cruzamentos de informações na estruturação da interpretação da mensagem escrita, 
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tendo como ponto de partida a informação fornecida pelo texto e os conhecimentos do 

leitor. Considerando a relevância de se ensinar a leitura a fim de que os alunos 

realmente alcancem um nível pleno de compreensão e se tornem leitores proficientes, 

capazes de serem críticos (FINGER-KRATOCHVIL, 2009) e automonitorar suas 

leituras, entender seus objetivos e alcançá-los, tornou-se imprescindível que professores 

dominem o uso de estratégias de leitura e ensinem seus alunos a respeito delas. De 

acordo com Baretta, Finger-Kratochvil e Silveira (2012), Souza et al. (2010), Dymock 

(2005) e outros pesquisadores desse tema, estratégias de leitura funcionam como 

ferramentas utilizadas pelo leitor com a finalidade de auxiliá-lo na aquisição, 

armazenamento, recuperação e uso de informações enquanto realiza uma leitura. São, 

portanto, ações que ajudam o leitor na compreensão textual. 

Dentre os estudos acerca do ensino de leitura, compreensão textual e estratégias 

de leitura, duas pesquisas chamaram a atenção desta pesquisadora e foram relevantes 

para o surgimento desta investigação. Uma delas foi realizada por Andrade, Gil e 

Tomitch (2012), com estudantes universitários, cujo título é “Percepção de Estratégias 

de Leitura em LE de alunos universitários”, a qual foi executada por meio de um 

questionário e teve como objetivo observar de que maneira funciona a percepção do uso 

de estratégias de leitura em língua estrangeira por alunos universitários, levando em 

consideração o intuito desses leitores em suas situações de leitura (ANDRADE; GIL; 

TOMITCH, 2012). Essa investigação foi efetuada com acadêmicos da terceira fase do 

curso de Letras, ou seja, aqueles que provavelmente serão ou já são professores de 

línguas e, portanto, serão ou são formadores de leitores. A pesquisa demonstrou que 

muitos participantes não sabem o que são estratégias de leitura, ainda que as tenham 

utilizado inconscientemente enquanto responderam ao questionário, dado que chama a 

atenção, porque se eles desconhecem a existência das estratégias de leitura, dificilmente 

irão fazer uso delas para ensinar seus alunos a ler e compreender melhor um texto. 

A outra pesquisa foi realizada por Baretta, Finger-Kratochvil e Silveira, também 

em 2012, a qual revela que os acadêmicos ingressantes do curso de Letras, apesar de 

reconhecerem a importância da leitura, leem muito pouco no seu dia a dia. Fato bem 

preocupante é que 100% desses participantes responderam que, ao longo do ano, nunca 

ou raramente leem romances, narrativas e histórias. Esse resultado chamou muito a 

atenção, já que se trata de professores em formação, ou seja, que irão formar futuros 
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leitores. Um importante questionamento surgiu após a verificação desse resultado: 

Como esses (futuros) professores poderão incentivar seus alunos a ler obras literárias, 

por exemplo, se eles mesmos não o fazem no seu cotidiano? O que também preocupa é 

o fato de serem alunos de Letras, curso no qual os professores solicitam aos graduandos 

que leiam livros para cumprir atividades acadêmicas, mas se eles não os leem com 

frequência durante o ano, como então realizam essas atividades? 

Diante das leituras realizadas acerca da habilidade e ensino de leitura e processo 

de compreensão leitora, sob o viés da Psicolinguística, e da verificação dos resultados 

preocupantes das duas investigações conduzidas no Brasil, apresentadas acima, 

configurou-se a presente pesquisa que tem como tema “As percepções de (futuros) 

professores de língua materna sobre a leitura: autoavaliação como leitores e 

posicionamento enquanto (futuros) docentes”. 

Ademais, a pesquisadora tem especial interesse por investigar a respeito de 

leitura, pois é professora de Língua Portuguesa e já percebeu dificuldades de 

compreensão leitora em muitos dos alunos para os quais lecionou. Com o propósito de 

investigar o contexto de formação dos (futuros) professores de língua materna, são 

mencionados, a seguir, os objetivos e hipóteses formuladas para esta pesquisa. 

 
1.1 Objetivos e hipóteses de pesquisa 

 Esta pesquisa foi realizada utilizando-se um questionário construído por meio de 

adaptações de instrumentos de pesquisa propostos por Andrade, Gil e Tomitch (2012); 

Finger-Kratochvil (2010) e que é uma adaptação do questionário utilizado pelo Pisa 

(2000); além de questionários utilizados pela Associação de Leitura do Brasil (2016) e 

por Caldart (2012). O objetivo principal deste estudo foi refletir a respeito de como os 

acadêmicos de Letras Português percebem a leitura e o seu ensino durante as fases 

escolares posteriores à fase de alfabetização. Esse objetivo se desdobra nos seguintes 

objetivos secundários: 

1) Verificar qual é o perfil do (futuro) professor de língua materna e suas 

autopercepções enquanto leitor; 

2) Averiguar como os (futuros) professores de língua materna se autoavaliam 

enquanto leitores; 
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3) Investigar se os (futuros) professores de língua materna utilizam e/ou possuem 

conhecimento a respeito de estratégias de leitura; 

4) Descrever e analisar qual é o posicionamento desses (futuros) professores de 

língua materna em relação ao ensino da leitura; 

5) Estabelecer um comparativo entre o posicionamento dos alunos de 1.º ano com 

os de 4.º ano em relação aos objetivos acima elencados; 

6) Analisar as disciplinas da grade curricular de Letras Português que se destinam 

ao ensino de língua ou literatura. 

 Como hipóteses de pesquisa foram elaboradas as seguintes: 1) Os acadêmicos de 

Letras Português possuem boas práticas de leitura; 2) Os acadêmicos de turmas de 4.º 

ano possuem melhor percepção a respeito da leitura e do ensino dessa habilidade do que 

os acadêmicos de 1.º ano; 3) As disciplinas constantes na grade curricular do curso de 

Letras Português contemplam satisfatoriamente os conceitos sobre leitura e seu ensino 

elencados na revisão de literatura e estão em acordo com contribuições de pesquisas da 

Psicolinguística para o ensino de leitura e compreensão leitora. 

Com os objetivos e hipóteses desta pesquisa elencados, a seguir, encontra-se a 

seção a respeito da relevância acadêmica desta pesquisa. 

 

1.2 Relevância da pesquisa 

 Conforme os dados apresentados pelas pesquisas realizadas por Andrade, Gil e 

Tomitch (2012) e Baretta, Finger-Kratochvil e Silveira (2012), além de pesquisas que 

revelam a necessidade de ensinar a leitura durante todas as fases escolares, esta pesquisa 

é relevante academicamente, pois buscou verificar como os (futuros) professores de 

língua materna percebem a leitura e seu ensino e como se autoavaliam enquanto 

leitores. 

 Os (futuros) professores de língua materna serão também professores de leitura 

e, por essa razão, precisam saber ler de forma proficiente, dominar estratégias de leitura 

e outros conhecimentos necessários para compreender melhor um texto, para então 

poder ensinar seus alunos e ajudá-los a serem leitores que compreendam suas leituras e 

se tornem leitores críticos. Um ensino de leitura sólido no ambiente escolar 

provavelmente fará com que as estatísticas de proficiência leitora no Brasil se tornem 

melhores e haja diminuição dos baixos níveis de compreensão leitora dentre a 
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população (FERRAREZI JR.; CARVALHO, 2017; ANGELO; MENEGASSI, 2016; 

SHIMAZAKI; MENEGASSI, 2016; GUIMARÃES; RIBAS, 2015; BARETTA, 

FINGER-KRATOCHVIL, SILVEIRA, 2012; MARIA, 2002; SOLÉ, 1998; SMITH, 

1989; dentre outros). 

 O público pesquisado – acadêmicos de Letras Português de 1.º e 4.º anos – foi 

eleito estrategicamente a fim de se verificar como está o seu conhecimento em relação à 

leitura e seu ensino.  Optou-se por executar a pesquisa com alunos da fase inicial e final 

do curso com a finalidade de averiguar se possíveis lacunas de conhecimento teórico a 

respeito do tema são sanadas no decorrer da graduação. Se essas lacunas de cunho 

teórico e de proficiência leitora forem solucionadas durante os anos de formação, é 

provável que esses (futuros) professores de língua materna estejam capacitados para 

ensinar compreensão leitora, assim como para ter a consciência de que leitura se 

aprende lendo e precisa ser ensinada em todas as fases escolares. Essa constatação é 

corroborada por Scheffer e Finger-Kratochvil (2019) os quais afirmam que é necessário 

que haja uma formação de professores científica e efetiva para que seja possível mudar 

de fato quadros preocupantes de dificuldades de compreensão leitora, pois “uma 

formação precária formará outros com precariedade” (SCHEFFER; FINGER-

KRATOCHVIL, 2019, p. 162). Os autores ressaltam ainda que é urgente que se ensine 

sobre processos de leitura para futuros professores de Letras. Isto posto, apresentou-se, 

portanto, nesta seção, a relevância teórica desta pesquisa e, na sequência, apresenta-se a 

organização deste trabalho. 

 

1.3 Organização 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, além deste primeiro que 

trata da Introdução, apresenta uma breve contextualização a respeito dos estudos sobre 

leitura e retrata o quadro atual da leitura no Brasil. A partir desse panorama, retrata-se a 

relevância acadêmica desta pesquisa, bem como se demonstra de que maneira esta 

dissertação está constituída. 

O Capítulo II, a seguir, apresenta a fundamentação teórica sobre a leitura, 

interpretação e compreensão textual, aspectos cognitivos da leitura, tipos de leitor, o 

ensino da leitura, estratégias e objetivos de leitura, e outros assuntos relacionados à 

temática desta dissertação, sob a ótica da Psicolinguística. 



27 
 

O Capítulo III traz as questões relacionadas à metodologia de pesquisa, 

fazendo a apresentação dos participantes, o instrumento adotado, além dos 

procedimentos de pesquisa utilizados. 

O Capítulo IV trata da análise e discussão dos dados coletados por meio do 

questionário aplicado, perpassando questões sobre o perfil do leitor e as autopercepções 

de suas leituras, sua autoavaliação como leitores e enquanto (futuros) docentes de 

leitura. 

Por fim, o Capítulo V apresenta o encerramento da dissertação, contendo as 

considerações finais, limitações do estudo e recomendações para futuras pesquisas, e as 

implicações pedagógicas desta pesquisa. A seguir, apresenta-se o capítulo de revisão de 

literatura. 



 
 

CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar os pressupostos teóricos, pelo viés 

da Psicolinguística, que são alicerce desta dissertação a qual tem como proposta 

verificar as percepções dos (futuros) professores de língua materna sobre a leitura, sua 

autoavaliação como leitores e enquanto (futuros) docentes de leitura. A Revisão de 

Literatura está divida em cinco seções: a primeira discorre a respeito do ato de ler; a 

segunda trata da compreensão leitora; a terceira aborda os aspectos cognitivos da 

leitura; a quarta trata dos tipos de processamento da informação; e a quinta seção 

discorre sobre o ensino de leitura. 

  

2.1 A Respeito de Leitura 

 Até o século XIX, não saber ler era algo comum na sociedade brasileira, pois até 

mesmo cidadãos prósperos e de poder aquisitivo não sabiam ler e escrever. Durante esse 

século, muitas mudanças aconteceram, fruto da revolução industrial. Com essas 

mudanças, ser alfabetizado passou a ser relacionado à condição de quem possuía 

sucesso econômico e social. Ser analfabeto, por sua vez, passou a ser visto como 

sinônimo de fracasso. De acordo com Flôres (2008) e Colomer e Camps (2002), 

passado algum tempo, a escolarização passou a ser obrigatória e, por essa razão, saber 

ler e escrever tornou-se requisito praticamente indispensável para ingresso no mercado 

de trabalho. 

Na atualidade, saber ler e escrever, além de ser condição fundamental para a 

busca de um bom emprego ou profissão, também passou a ser uma necessidade 

essencial para que o indivíduo seja capaz de praticar sua cidadania de forma plena. Em 

tempos de globalização e Internet, faz-se necessário não apenas realizar a leitura de 

palavras, mas também de imagens, sons, contextos, entre outros (SOUZA; COSTA 

GARCIA, 2012; ROJO, 2011; LIMA, 2009; FLÔRES, 2008; COLOMER; CAMPS, 

2002). Este trabalho trata a respeito da leitura de textos escritos. 

É importante também mencionar que a leitura é o processo que existe para se 

obter uma informação escrita, funciona da mesma maneira que o processo de escutar ao 

se obter uma informação oral. Segundo Morais (2013), a leitura se inicia com a 

decodificação de letras por meio do princípio alfabético, porém, ler vai além do 

processo mecânico de decifração gráfica. É uma ação de raciocínio a qual compõe 



29 
 

várias reflexões na construção da interpretação de uma mensagem escrita. Segundo 

Scliar-Cabral (2015), Dehaene (2012), Souza e Costa Garcia (2012) e outros estudiosos 

da Psicolinguística que pesquisam sobre o processo de leitura, o ponto de partida dessa 

habilidade são as informações fornecidas pelo texto e pelos conhecimentos do leitor que 

ao mesmo tempo são complementadas por muitos outros processos de reflexão, com a 

finalidade de controlar o progresso interpretativo.  

Conforme apontam Schinemann (2016), Finger-Kratochvil e Baretta (2015), 

Kintsch e Rawson (2013) e Souza e Costa Garcia (2012), ler é uma habilidade a qual 

exige, em primeiro lugar, que o indivíduo o qual está lendo entenda o que a escrita 

representa e, então, saiba de que forma agir para realizar uma leitura. É preciso também 

que o leitor saiba o que deve procurar em um texto e quando realizar essa busca, pois ler 

é um processo que envolve a interação entre texto e leitor. “O processamento linguístico 

da língua escrita, e o ir e vir entre (de)codificar (escrita) e recodificar (leitura) é 

complexo e altamente exigente” (FLÔRES, 2008, p. 36). 

 Nos anos 60 do século XX, houve consideráveis avanços nos estudos sobre o 

processo de leitura por parte de pesquisadores da Psicolinguística, Psicologia Cognitiva 

e Neurociência. Passou-se, então, a observar fatores ligados à maneira com a qual se 

percebe um texto ao ser lido, bem como sua relação com a visão, oralidade e a 

velocidade de leitura. A partir dos anos 80 do mesmo século, momento em que várias 

disciplinas voltaram-se ao estudo da leitura, aumentou o número de pesquisas sobre a 

compreensão de textos e, dessa forma, avançou-se muito quanto aos estudos acerca da 

habilidade de leitura (FINGER-KRATOCHVIL; BARETTA, 2015; DEHAENE, 2012; 

SOUZA, 2010; FINGER-KRATOCHVIL, 2010; FLÔRES, 2008; COLOMER; 

CAMPS, 2002; SMITH, 1989). 

 A respeito desse período de avanços nas pesquisas relacionadas com a leitura, é 

importante citar quatro pontos elencados por Hall (1989, apud Colomer e Camps, 2002) 

e que são considerados como dados fundamentais em relação a essas investigações 

sobre o tema: 

1. A leitura eficiente é uma tarefa complexa que depende de processos 
perceptivos, cognitivos e linguísticos. 
 

2. A leitura é um processo interativo que não avança em uma sequência 
estrita desde as unidades perceptivas básicas até a interpretação global de 
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um texto. Ao contrário, o leitor experiente deduz informação, de maneira 
simultânea, de vários níveis distintos, integrando ao mesmo tempo 
informação grafofônica, morfêmica, semântica, sintática, pragmática, 
esquemática e interpretativa. 

 
3. O sistema humano do processamento da informação é uma força 

poderosa, embora limitada, que determina nossa capacidade de 
processamento textual. Sua limitação sugere que os processos de baixo 
nível funcionam automaticamente e que, portanto, o leitor pode atentar 
aos processos de compreensão de alto nível. 

 
4. A leitura é estratégica. O leitor eficiente atua deliberadamente e 

supervisiona de forma constante sua própria compreensão. Está alerta às 
interrupções da compreensão, é seletivo ao dirigir sua atenção aos 
diferentes aspectos e progressivamente torna mais precisa sua 
interpretação textual (HALL, 1989 apud COLOMER; CAMPS, 2002, p. 
32). 

Com esses avanços nos estudos sobre leitura, passou-se a identificar 

peculiaridades relacionadas ao chamado leitor eficiente, também denominado de 

proficiente, competente ou bom leitor e que, segundo Souza e Costa Garcia (2012), é 

aquele capaz de ser estratégico, ou seja, que sabe tomar decisões em cada evento de 

leitura, bem como lança mão de diferentes tipos de processamento textual. 

Portanto, o leitor proficiente (eficiente, competente, bom leitor) é aquele que 

define e conhece seus objetivos de leitura, bem como sabe quais estratégias lhe serão 

necessárias para melhor compreender um texto e as utiliza de forma adequada. É 

também aquele que realiza uma leitura crítica, que tem capacidade de executar ações 

diversas enquanto lê um texto a fim de alcançar a compreensão, como por exemplo, 

fazer uma interpretação coerente do texto, o que ocorre somente se ele conseguir juntar 

as informações retratadas em um texto com os seus conhecimentos prévios e, ainda, 

conseguir realizar inferências durante sua leitura. Novamente, percebe-se que o leitor 

proficiente pode ser considerado um leitor estratégico que, segundo Finger-Kratochvil 

(2009), é aquele que consegue fazer um automonitoramento de sua prática leitora 

conforme seus objetivos de leitura e sabe quais estratégias pode ou precisa utilizar para 

aperfeiçoar sua compreensão de textos. 

Quanto às inferências, são ações as quais funcionam como um preenchimento de 

lacunas; inferir equipara-se cognitivamente ao ato de raciocínio e está presente em todas 

as ações do cotidiano de uma pessoa (BARETTA, 2008). Um exemplo de inferência é 

quando se lê que alguém parou o carro e trancou a porta; o leitor irá inferir (deduzir) 

que a porta a qual foi trancada é a porta do carro. De acordo com Kintsch e Rawson 
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(2013), Souza (2010), Cafiero (2005), Neves (2003), Fulgêncio e Liberato (1998) e 

Scliar-Cabral (1986), ao realizar uma inferência o leitor consegue fazer a dedução de 

situações ou informações que não estão necessariamente explícitas no texto. 

Segundo esses autores, pode-se dizer, ainda, que o leitor dito como eficiente ou 

proficiente é aquele que observa as informações escritas no texto (visuais), embora não 

se concentre apenas nessas mensagens visíveis. Ele é capaz de formular previsões sobre 

o que julga possível aparecer no decorrer do texto, além de conseguir completar 

informações antes de terminar a leitura. Vale destacar que para a continuação desta 

revisão de literatura, optou-se por adotar o termo “leitor proficiente”. A seção a seguir 

aborda temas relacionados ao complexo processo de compreensão leitora. 

 

2.2 Compreensão Leitora 

 O processo de compreensão leitora envolve uma imbricada relação de fatores 

que abrange a decodificação dos sinais gráficos, a inferenciação (acréscimo de 

informações a partir dos conhecimentos de mundo e outros conhecimentos prévios do 

leitor), bem como a soma desses dois que resultará no modelo de situação, o qual é a 

compreensão plena de um texto (KINTSCH; RAWSON, 2013; SÁNCHEZ MIGUEL; 

PÉREZ; PARDO, 2012; FLÔRES, 2008; COLOMER; CAMPS, 2002; SCLIAR-

CABRAL, 1986). Compreensão leitora (textual) contempla, assim, extração e 

construção de significações. Essas significações são determinadas pelo nível de 

conhecimento de mundo do leitor e que, de acordo com Morais (2014), por 

consequência, influenciam na rapidez de sua compreensão leitora. 

 O conhecimento de mundo, também chamado de conhecimento enciclopédico, é 

um conceito amplo e de suma relevância no sucesso do decurso da compreensão textual, 

porque quando uma pessoa desconhece “algo” ou alguma informação a respeito de 

“algo”, a compreensão fica prejudicada. Em muitas situações, um leitor não será capaz 

de realizar inferências, ao ler um texto, por não possuir referência histórica, geográfica 

ou de qualquer outra área de conhecimento que possa estar relacionada ao tema do texto 

em questão (KLEIMAN, 1989a; FLÔRES, 2008). 

Para Kleiman (1989a, p. 13), “a compreensão de um texto é um processo que se 

caracteriza pela utilização de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já 

sabe, ou seja, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida”. A autora trata a respeito 
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da importância que existe na interação dos distintos níveis de conhecimento prévio que 

o leitor possui e que são ativados no momento em que realiza suas leituras. O 

conhecimento prévio é composto por: 1) conhecimento linguístico; 2) conhecimento 

textual e 3) conhecimento de mundo ou enciclopédico. 

A ativação desses conhecimentos prévios, de maneira interligada, permite que o 

leitor construa o sentido de um texto de forma satisfatória, conforme demonstrado na 

Figura 1, a seguir. 

Figura 1 – Conhecimento Prévio 

 
Fonte: Figura produzida pela pesquisadora, com base em Kleiman (1989a). 

Conforme se observa na Figura 1, o conhecimento linguístico e o textual não são 

sinônimos de conhecimento de mundo: este é mais geral. A leitura é considerada um 

processo interativo justamente porque o leitor faz uso desses inúmeros níveis de 

conhecimento e esses níveis interagem entre si. “Pode-se dizer com segurança que sem 

o engajamento do conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão” (KLEIMAN, 

1989a, p. 13). 

O conhecimento linguístico é uma subdivisão do “conhecimento prévio sem o 

qual a compreensão não é possível” (KLEIMAN, 1989a, p. 16). É o que está implícito, 

não verbalizado e que, no caso de quem nasceu no Brasil, faz com que se fale português 

como falante nativo. Ele passa desde o conhecimento da pronúncia do português 

brasileiro, pelo conhecimento vocabular, regras da língua, até o conhecimento a respeito 

do uso da língua (SÁNCHEZ MIGUEL; PÉREZ; PARDO, 2012; FLÔRES, 2008). 

Já o conhecimento textual é aquele ligado ao conjunto de noções e conceitos a 

respeito do texto. Também faz parte do conhecimento prévio e possui um importante 
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papel no processo de compreensão de textos. Segundo Kleiman (1989a), é elementar 

que se conheça a estrutura de um determinado tipo de texto, suas peculiaridades para 

que se possa compreendê-lo eficazmente. A autora afirma ainda que  

Quanto mais conhecimento textual o leitor tiver, quanto maior a sua 
exposição a todo tipo de texto, mais fácil será sua compreensão, pois, [...] o 
conhecimento de estruturas textuais e de tipos de discurso determinará, em 
grande medida, suas expectativas em relação aos textos, expectativas estas 
que exercem um papel considerável na compreensão (KLEIMAN, 1989a, p. 
20). 

Outra ramificação do conhecimento prévio, também determinante na 

compreensão textual, é o “conhecimento de mundo ou conhecimento enciclopédico, que 

pode ser adquirido tanto formalmente como informalmente” (KLEIMAN, 1989a, p. 20). 

Este abarca várias situações como: “o domínio que um físico tem sobre sua 

especialidade até o conhecimento de fatos como ‘o gato é um mamífero’, [...] ou ‘na 

consulta médica geralmente há uma entrevista antes do exame físico’.” (KLEIMAN, 

1989a, p. 20-21). 

No ensino de leitura é fundamental que se considere o conhecimento de mundo, 

pois o docente deve saber que “ninguém começa a ler ‘sem ter nada na cabeça’, já que o 

ser humano constrói o que sabe sobre a realidade, desde o nascimento, não sendo o 

cérebro/mente um recipiente a ser preenchido unicamente pelo saber escolar” 

(FLÔRES, 2007, p. 55). É a participação cultural que faz com que um significado seja 

coletivo (público), já que o meio cultural no qual alguém está inserido é constituído da 

soma de significados e de conceitos que são elaborados publicamente. Ademais, 

segundo Flôres (2007, p. 56), “esse mundo funciona à base de modos compartilhados de 

discurso que garantem a negociação das diferenças de significado e interpretação”. 

 Diante dos conceitos teóricos discutidos, é possível concluir que compreender a 

língua escrita trata-se de um processo bastante complexo, porquanto a leitura de textos 

escritos é considerada uma atividade cognitiva minuciosa. Pode-se dizer que a 

compreensão, ou seja, o entendimento de um texto é o principal suporte do aprendizado 

e da realização da leitura. 

Cafiero (2005) afirma que a compreensão textual é construída por dois elos 

principais: o texto com a maneira como este se organiza (sua estrutura e atuação social) 

e o leitor com seus conhecimentos, suas atividades mentais realizadas para compreender 

suas leituras e os contextos nos quais está inserido ao ler um texto. A leitura e a 
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compreensão textual requerem a ativação de inúmeros aspectos cognitivos os quais são 

discutidos na próxima seção. 

 

 2.3 Aspectos Cognitivos da Leitura 

De acordo com Smith (1989), o ser humano possui uma base de entendimento 

que pode ser chamada de “estrutura cognitiva”. “Cognitivo” está ligado a 

“conhecimento” e “estrutura” está ligada à organização, assim, cada pessoa possui em 

seu cérebro uma organização do conhecimento. 

 Com relação ao aspecto cognitivo da leitura,  

O que possuímos em nossas cabeças é uma teoria sobre como é o mundo, 
uma teoria que é a base de todas as nossas percepções e compreensão do 
mundo, a raiz de todo o aprendizado, a fonte de esperanças e medos, motivos 
e expectativas, raciocínio e criatividade. [...] Se podemos extrair sentido do 
mundo, isto ocorre devido à interpretação de nossas interações com o mundo 
(SMITH, 1989, p. 22-23). 

 O cérebro de uma pessoa não funciona como se fosse um álbum de lembranças 

no qual se encontram inúmeras gravações e fotografias de partes ocorridas no passado, 

mas é composto por memórias carregadas de significado, i.e., as memórias de um 

indivíduo estão interligadas com tudo mais que ele conhece. A estrutura cognitiva do 

ser humano funciona muito além de um sumário de experiências vividas. Por exemplo, 

uma pessoa não irá se lembrar de cada dia no qual se sentou em uma cadeira, mas se 

lembrará de que o objeto “cadeira” é destinado para se sentar. Eventos específicos são 

recordados apenas quando fazem parte de uma exceção (KINTSCH; RAWSON, 2013; 

COLOMER; CAMPS, 2002). 

No processo cognitivo da leitura o cérebro e os olhos humanos possuem um 

papel ímpar (DEHAENE, 2012; e outros). De acordo com o que afirma Smith (1989, p. 

84), “os olhos observam, são dispositivos para a coleta de informações para o cérebro, 

amplamente sob a direção deste; o cérebro determina o que e como vemos”. Em relação 

ao desempenho dos olhos e do cérebro na leitura, existem importantes aspectos que 

precisam ser levados em consideração, tais como: a) nem todas as informações que 

estão diante dos olhos são repassadas ao cérebro; b) as informações que estão diante dos 

olhos não são repassadas ao cérebro de forma imediata; e c) o cérebro não recebe 

informações dos olhos a todo o momento. Por essa razão, estudiosos como Morais 

(2014), Kintsch e Rawson (2013), Dehaene (2012), Colomer e Camps (2002) e Smith 
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(1989) afirmam que a leitura precisa ocorrer de forma rápida, seletiva e que é um 

processo dependente dos conhecimentos do leitor. 

 De acordo com os pesquisadores acima citados, a informação visual, apesar de 

ser necessária para a realização da leitura, não é suficiente porque se um texto está 

escrito em uma língua que o indivíduo não conhece, por exemplo, será impossível sua 

decodificação e, consequentemente, sua compreensão. Volta-se mais uma vez à 

importância do conhecimento linguístico no processo leitor e da necessidade de já se 

possuir esse conhecimento previamente para o êxito de uma leitura. É um conhecimento 

prévio que também pode ser chamado de não-visual. A informação não-visual difere-se 

facilmente da visual basicamente por duas razões: está todo o tempo com o leitor e não 

some se as luzes forem apagadas, diferentemente da informação visual, a qual chega 

através dos olhos por meio de traços negros impressos ou disponíveis na tela ou então 

por meio de imagens que precisam ser interpretadas pelo leitor. A informação não-

visual é aquela que está por detrás dos olhos, i.e., permanece armazenada no cérebro do 

leitor. Tanto a informação visual quanto a não-visual são essenciais durante a leitura. 

 Assim, a combinação entre informação visual e não-visual compõe o processo 

de leitura que consiste na interação entre leitor e texto (FINGER-KRATOCHVIL, 

BARETTA, 2015; KINTSCH; RAWSON, 2013; DEHAENE, 2012; COLOMER; 

CAMPS, 2002; SMITH, 1989; KLEIMAN, 1989a; KLEIMAN, 1989b). A respeito 

dessa associação de informações que ocorrem no decorrer de uma leitura, Smith (1989) 

afirma que  

Demonstrações informais da transação entre as duas fontes de informação na 
leitura não são difíceis de ser feitas. São fornecidas pelo fenômeno comum de 
os romances e artigos populares de jornal serem tão fáceis de ler – podem ser 
lidos relativamente rápido, com iluminação fraca, apesar da má impressão e 
do tipo pequeno. São fáceis de ler por causa daquilo que já sabemos; temos 
uma necessidade mínima de informação visual. Por outro lado, os materiais 
técnicos ou romances difíceis – ou até os mesmos romances e artigos de 
jornal, quando lidos por alguém não tão familiarizado com a linguagem ou 
com as convenções da escrita – requerem maior tempo e esforço, tipo maior, 
uma impressão mais clara e condições físicas superiores. Os nomes de 
cidades familiares em sinais rodoviários podem ser lidos a uma distância 
maior do que os nomes de lugares desconhecidos em placas do mesmo 
tamanho (SMITH, 1989, p. 86). 

 Dehaene (2012) afirma que ao efetuar uma leitura, o ser humano nem se dá 

conta da verdadeira proeza que está realizando. “Através de cada leitor se esconde uma 

mecânica neuronal admirável de precisão e eficácia” (DEHAENE, 2012, p. 15). Graças 

aos avanços das pesquisas das áreas de Neurociência e de Psicologia Cognitiva, bem 
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como ao surgimento de tecnologias como a ressonância magnética, passou a ser 

possível visualizar, em alguns minutos, o cérebro em ação e quais de suas regiões são 

ativadas no momento da decifração das palavras. O uso dessas tecnologias permitiu 

importantes avanços nas pesquisas sobre o processo leitor e sobre a produção e 

processamento da linguagem (FINGER-KRATOCHVIL; BARETTA, 2015; 

BARETTA, 2008). 

 Conforme descrito por Dehaene (2012), a escrita surgiu há cerca de 5.400 anos e 

considera-se que o alfabeto surgiu há mais ou menos 3.800 anos, o que possibilita 

entender que o cérebro humano não foi desde sempre programado para a ação de ler, 

embora pareça ser refinadamente adaptado para esse fim. Conforme o autor, a leitura é, 

portanto, um exemplo das relevantes ações culturais criadas pela espécie humana em 

uma dezena de milhares de anos. Dehaene (2012) aponta ainda que, independente de 

quem seja ou de qual cultura advenha, existe a intervenção da mesma região cerebral 

(com apenas milímetros de diferença) para que as palavras sejam decodificadas. Logo, 

em todos os idiomas o aprendizado da leitura perpassa por um circuito cerebral idêntico. 

 Segundo o pesquisador, durante a leitura, a visão humana não funciona de 

maneira global, o objeto visual sofre uma explosão em infinitos fragmentos muito 

pequenos e o cérebro faz um grande esforço para realizar a recomposição e o faz letra a 

letra, traço a traço. No processo de reconhecimento de uma palavra, ocorre em primeiro 

lugar a análise da cadeia de letras e, então, faz-se a descoberta de suas combinações em 

sílabas, radicais, sufixos, prefixos e somente após isso é que ocorre o reconhecimento e 

associação a sons e sentidos.  

 Apesar de não ser o único envolvido, o olho tem papel fundamental no processo 

neuronal da leitura, já que possui a função de captar as informações lidas. A captação 

começa através da retina, mas não acontece perfeitamente como se imagina, porque 

apenas a sua região central – a fóvea – é rica em células fotorreceptoras e abrange por 

volta de 15º do campo visual. Ela se caracteriza na única região da retina que de fato é 

útil durante o processo de leitura. O tamanho estreito da fóvea é um dos principais 

motivos de uma pessoa movimentar sem parar os olhos quando realiza uma leitura 

(KINTSCH; RAWSON, 2013; DEHAENE, 2012; COLOMER; CAMPS, 2002; 

SMITH, 1989). 
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Com relação à agilidade dos olhos durante a leitura, eles “se deslocam em 

pequenos movimentos discretos, por sacadas. Efetuam-se, na verdade, quatro ou cinco 

por segundo, a fim de trazer [...] as palavras à fóvea” (DEHAENE, 2012, p. 27).  Pode-

se inferir que se não fosse necessário realizar tantas sacadas durante uma leitura, 

provavelmente, a capacidade leitora do ser humano seria maior. De acordo com 

Dehaene (2012, p. 31), “a maior parte dos bons leitores que leem ao redor de 400 a 500 

palavras por minuto já está próxima do ótimo: com o captor da retina que dispomos, 

sem dúvida, não é possível fazer muito mais”. 

 A respeito das características neuronais da leitura, segundo Deahene (2012) e 

Smith (1989), um fator bastante curioso chama-se “invariância perceptiva”, que pode 

ocorrer de algumas formas, que são: 1) de tamanho: inconscientemente, o sistema visual 

realiza uma compensação automática quando ocorrem variações gráficas sejam de talhe 

ou de fonte dos caracteres; 2) de posição das palavras: o sistema visual humano possui 

mecanismos que fazem a compensação de forma simultânea quando ocorrem alterações 

de tamanho ou de posição de palavras; e 3) de espessura: independente do tamanho dos 

traços, sejam mais finos ou mais espessos, serão facilmente reconhecidos pelo sistema 

visual. 

 No processo cognitivo e neuronal da leitura, a memória tem um papel 

fundamental.  A palavra “memória” pode ser vista com vários significados, porém, para 

os estudos de leitura, principalmente de Psicologia Cognitiva e Psicolinguística, como 

os realizados por Dehaene (2012), Izquierdo (2011), Baretta (2008); Smith (1989); 

Kleiman (1989a), dentre outros, memória é vista sob três principais aspectos 

relacionados às características de sua operação, que são: 1) o input que está relacionado 

à maneira como uma informação é recebida; momento em que os olhos captam a 

informação e o cérebro a processa; 2) a capacidade: concernente à quantidade de 

informação que pode ser retida. A memória de curto prazo, também chamada de 

memória de trabalho, possui uma capacidade limitada em relação ao tempo e à 

quantidade de informações que consegue reter e enviar para a memória de longo prazo 

que, por sua vez, possui capacidade extensa de duração e armazenamento de 

informações; e 3) a recuperação: capacidade de fazer com que a informação seja 

reativada, ou seja, está relacionada a todo o conhecimento de mundo, todas as 

informações retidas por um indivíduo. 
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A memória é essencial no processo leitor, pois “um texto somente é 

compreendido, se o leitor reconhecer e se lembrar das palavras e da estrutura do idioma 

utilizado” (FLÔRES, 2008, p. 85). A memória está relacionada com a reprodução 

mental das práticas que são captadas pelo corpo humano por meio de sentidos e 

movimentos. É necessário que a memória esteja funcionando plenamente para que 

representações sejam rememoradas a fim de praticar atividades como fazer uma leitura, 

resolver situações, solucionar problemas, e tomar decisões (KINTSCH; RAWSON, 

2013; DEHAENE, 2012; COLOMER; CAMPS, 2002; SMITH, 1989). Além da 

captação pelos olhos, do processamento cognitivo e neuronal, bem como de questões 

referentes à memória, relacionam-se com a leitura os tipos de processamento da 

informação os quais são discutidos na próxima seção. 

 

2.4 Tipos de Processamento da Informação 

Segundo pesquisadores das ciências da cognição como Tomitch (2003), Neves 

(2003), Silva (2001), Solé (1998) e Kato (1990), na leitura há dois tipos de 

processamento de informação: o top-down (descendente) e o bottom-up (ascendente). O 

primeiro trata-se de uma abordagem não-linear, as informações não-visuais são 

utilizadas de forma intensiva e dedutiva, partindo da macro para a microestrutura do 

texto. O segundo tipo utiliza as informações visuais e linguísticas de maneira linear e 

indutiva; a construção do significado ocorre por meio da análise e síntese do significado 

de segmentos partindo da micro para a macroestrutura do texto. 

É mais fácil perceber de que maneira acontece o processamento ascendente, pois 

é aquele que está apoiado fundamentalmente nas informações visuais do texto. No 

processo descendente a informação está ligada ao conhecimento prévio, que está 

armazenado na memória do leitor na forma de esquemas, ou seja, pacotes de 

conhecimento que estão estruturados e com instruções de uso. Essas estruturas estão 

interligadas em rede com outros esquemas e subesquemas. Kato (1990, p. 41) afirma 

que “Cada esquema ou subesquema representa objetos ou eventos em sua forma normal, 

canônica, de tal forma que quaisquer objetos ou eventos, ou até mesmo raciocínios, 

podem ser reconhecidos ou compreendidos em sua variação”. 

Vale ressaltar que a abordagem ascendente é a mais privilegiada pela linguística 

estruturalista, já que ela parte de unidades menores para maiores (de palavras para 
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frases, por exemplo). Por outro lado, a Psicologia Cognitiva dá preferência à abordagem 

descendente ao elaborar seus modelos de aprendizagem de leitura (TOMITCH, 2003; 

NEVES, 2003; SILVA, 2001; SOLÉ, 1998; KATO, 1990). Contudo, os dois 

processamentos de leitura funcionam como alicerce para que se descrevam os tipos de 

leitor. 

Com relação aos tipos de leitor, há aquele o qual dá preferência ao 

processamento descendente: apreende com facilidade ideias principais e gerais que 

estão em um texto, ele possui fluência e velocidade na leitura, porém, realiza 

adivinhações de forma excessiva e não procura fazer confirmações destas com os dados 

presentes no texto, que seria ler de maneira ascendente. 

Já o leitor que dá preferência ao processamento ascendente realiza construção de 

significado baseando-se em dados do próprio texto e lê muito pouco as entrelinhas. Este 

apreende particularidades do texto e até mesmo observa erros ortográficos, além de não 

tirar conclusões precipitadas. A desvantagem é que ele acaba sendo bastante vagaroso 

em sua leitura, e também não possui boa fluência, além de ter dificuldades para 

sintetizar ideias do texto devido ao fato de não saber fazer distinção entre o que é mais 

importante e o que é apenas dado ilustrativo ou redundante do texto.  

Há, ainda, um terceiro tipo de leitor, que é chamado de leitor proficiente (bom 

leitor, eficiente, competente). Conforme Tomitch (2003), Neves (2003), Silva (2001), 

Solé (1998) e Kato (1990), esse leitor utiliza apropriadamente e no momento correto os 

dois tipos de processamento (ascendente e descendente) de forma complementar. Dessa 

forma, a informação é processada de forma mais eficiente para a compreensão leitora. 

Ao ensinar leitura e compreensão leitora, o docente deve ter conhecimento 

acerca dos diferentes tipos de processamento da informação que os leitores podem 

apresentar, bem como precisa saber quais são os seus objetivos de ensino relacionados 

ao texto trabalhado em sala. O mesmo texto pode ser lido com diversos objetivos e 

certamente isso deve ser considerado, pois há distinções entre uma leitura por lazer, 

uma leitura para responder a um questionário e ler com a finalidade de se fazer um 

resumo, por exemplo. Da mesma forma que não se lê um romance com o mesmo 

propósito com o qual se lê uma receita de bolo (BRAGA; SILVESTRE, 2002; SOLÉ, 

1998; SMITH, 1989; KLEIMAN, 1989a). Sendo assim, é importante que o professor 

explore com seus alunos as diferentes abordagens e objetivos de leitura durante o 
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trabalho com textos em suas aulas. A próxima seção trata especificamente acerca do 

ensino de leitura. 

 

2.5 O ensino de leitura 

 Tanto em outras línguas como em língua materna (LM), Flôres (2008) observa 

que a leitura não é um processo natural como a fala, já que existem diferenças entre a 

língua falada e a escrita. A leitura é uma habilidade aprendida, enquanto a fala é uma 

habilidade herdada geneticamente pelo ser humano e exercida quando há o 

convívio/interação social para que ocorra o input linguístico essencial para que a fala 

ocorra (um exemplo são as crianças-lobo que por não crescerem em ambiente social de 

humanos, também não aprenderam a falar). Dessa forma, fala e leitura possuem 

atividades cognitivas distintas. 

De acordo com Finger-Kratochvil e Baretta (2015), Costa e Garcia (2012), Solé 

(1998), Smith (1989) e Kleiman (1989b), dentre outros, quando se realiza uma leitura, 

normalmente, há uma finalidade e a leitura é um processo de interação entre leitor e 

texto. Na sociedade moderna, lê-se para praticamente todas as atividades, já que a 

leitura perpassa diversos contextos e necessidades culturais e/ou sociais dos indivíduos. 

 Conforme mencionado, anteriormente, nas seções 2.2 e 2.3, os alunos leitores já 

possuem conhecimentos prévios em suas memórias, incluindo sua língua materna, 

advindos de sua vivência cotidiana. Porém, é na escola que se aprende de fato a ler, 

interpretar e compreender textos. Assim, é necessário que os professores estimulem seus 

alunos a ler em todo o tempo e é fundamental inserir os estudantes em práticas 

concretas de leitura, em diversas situações e contextos (FLÔRES, 2008). 

Pesquisadores como Kintsch e Rawson (2013), Souza e Costa Garcia (2012) e 

Colomer e Camps (2002) reiteram que a leitura é um processo interativo de 

compreensão textual, bem como que o processo de ler se ensina e se aprende, pois o 

sentido que um texto faz para determinado leitor passa a existir a partir do momento em 

que ocorre o contato entre ambos, i.e., texto e leitor. O sentido que um texto fará para 

um leitor irá depender de inúmeros fatores intervenientes, como por exemplo, o 

contexto social no qual ele está inserido, o tempo e espaço destinados para a leitura, as 

suas vontades e intenções, o seu conhecimento prévio, o seu estado emocional e físico, 
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assim como a circunstância na qual a leitura é solicitada e/ou realizada, ou seja, os 

objetivos para se ler determinado texto. 

 Conforme já discutido anteriormente, a leitura é um processo complexo e muito 

importante. Essa habilidade está presente no dia a dia das pessoas a todo o momento, já 

que envolve diversas atividades cotidianas como: pegar um ônibus, realizar um saque 

em caixa eletrônico, executar uma receita de bolo, entre outros. Atualmente, com o 

surgimento das novas tecnologias, ser um leitor proficiente tornou-se imperativo para 

atuar de forma ampla na sociedade. Sendo assim, o ensino e a aprendizagem de leitura 

proficiente tornaram-se imprescindíveis. 

Sabe-se que o aprendizado da leitura inicia-se com o processo de alfabetização, 

mas não termina após o indivíduo estar de fato alfabetizado. “Aprender a ler não é um 

ato natural” (MORAIS, 2014, p. 59) e é algo que está em constante desenvolvimento e 

envolve muito mais do que conhecer a relação entre grafemas e fonemas. Leitura 

sempre envolve produção de sentidos, compreensão de usos e valores sociais da escrita 

e também do gosto pela atividade. 

Ao realizar a leitura de textos verbais a pessoa passa por um processo de 

representação e retextualização (FINGER-KRATOCHVIL, BARETTA, 2015; 

MORAIS, 2014; FLÔRES, 2008; KLEIMAN, 1989a; SMITH, 1989). Segundo Souza e 

Costa Garcia (2012), sem a existência do leitor, mesmo que este seja também o autor do 

texto, não é possível que se produzam sentidos baseando-se no texto escrito. Os autores 

afirmam que “se para falar, é preciso escutar (muito mais do que ouvir), para escrever, é 

preciso ler. E a leitura se aprende, não se adquire por imersão em contexto em que o 

outro dela se utiliza” (SOUZA; COSTA GARCIA, 2012, p. 46, grifo dos autores). 

Portanto, seja em língua materna ou em língua estrangeira, a aprendizagem da 

leitura requer ensino. Para que a leitura seja ensinada e o aprendizado de fato ocorra, 

este precisa ser significativo (GUIMARÃES; RIBAS, 2015; BARETTA; FINGER-

KRATOCHVIL; SILVEIRA, 2012; BRESSON, 2001; SMITH, 1989). “Somos capazes 

de lembrar muito melhor aqueles detalhes de um texto que tem a ver com um objetivo 

específico” (KLEIMAN, 1989a, p. 30-31). Consequentemente, o professor de leitura 

precisa estar atento a todos os fatores que envolvem o ensino dessa habilidade. 
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 Sendo assim, é imperativo afirmar que no processo de ensino e aprendizagem da 

leitura o professor ocupa papel de extrema importância, pois os professores são os 

maiores influenciadores de futuros leitores e é por meio de práticas pedagógicas 

adequadas que os alunos conseguem superar dificuldades de aprendizagem e se 

fortalecem como leitores. Smith (1989) afirma que quando os alunos não entendem a 

relevância de uma determinada atividade de leitura, é dever do professor lhes mostrar 

que vale a pena. Ao faltar interesse na leitura por parte dos alunos, o professor precisa 

criar cenários interessantes. Se os alunos possuírem dificuldades para ler, é papel do 

docente providenciar o auxílio na realização da leitura, com a utilização de estratégias 

que viabilizem o aprendizado e o alcance da compreensão (FERRAREZI JR.; 

CARVALHO, 2017; ANGELO; MENEGASSI, 2016; SHIMAZAKI; MENEGASSI, 

2016; GUIMARÃES; RIBAS, 2015; BARETTA; FINGER-KRATOCHVIL; 

SILVEIRA, 2012; MARIA, 2002). 

 Principalmente quando se trata do ensino de leitura em LM, é preciso considerar 

que os alunos da atualidade são muito diferentes dos alunos de outrora e existem 

inúmeras questões com as quais muitas vezes um professor se depara, como por 

exemplo, a ausência de interesse ou de maturidade para compreender a importância de 

se ler e escrever ou, talvez, falte aos alunos momentos de solidão e de silêncio para que 

consigam mergulhar de fato no mundo das palavras. Porém, não se deve desistir, mas 

sim criar maneiras de sanar dificuldades e formular estratégias de ensino ao invés de 

culpar os alunos pelo não-aprendizado (SOUZA; COSTA GARCIA, 2012; SÁTIRO; 

PÜIG, 2000; SOLÉ, 1998). É muito importante que o docente invista em ferramentas 

que auxiliem seus alunos no aprendizado da leitura. Conforme Braga e Silvestre (2002, 

p. 16), um aluno “continuará desistindo sempre se continuarmos apenas cobrando o que 

não foi aprendido. Se continuarmos assistindo ao seu fracasso e atribuindo somente a 

ele a culpa de não ser um leitor eficiente”. 

 É, portanto, papel do professor de LM incentivar seus alunos a serem leitores, 

ensinando-os a ler e compreender os distintos gêneros textuais, mostrar a eles o quão 

importante é saber ler proficientemente para a participação plena na sociedade. Para 

isso, é preciso também que o professor seja um leitor assíduo e proficiente, que domine 

competências de compreensão textual, para assim poder elaborar atividades que 

promovam o ensino da leitura e permitam que seus alunos de fato compreendam textos 

e se tornem leitores proficientes. 
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 Além das diferenças encontradas no comportamento dos alunos da atualidade, 

sabe-se que a partir da década de 80 do século XX, ocorreram muitas mudanças em 

relação às concepções de aprendizagem. Descobriu-se que o aluno possui um relevante 

papel no processo de aprender, que este precisa ser, portanto, o verdadeiro sujeito de seu 

aprendizado. Segundo apontamentos de Finger-Kratochvil e Baretta (2015), Souza e 

Costa Garcia (2012), Sátiro e Püig (2000) e Solé (1998), o aluno passou a ser visto não 

mais como um recipiente de informações, mas sim como um ser ativo e criativo, capaz 

de controlar e conhecer seus processos cognitivos. Ao haver essa mudança na maneira 

de se conceber o aluno, passou-se também a se conceber o papel de professor 

diferentemente. Ele, que antes era considerado um provedor de informações, passou a 

ser visto como um orientador no processo de construção do conhecimento realizado 

pelo aluno. 

 Essa relação de professor x aluno e ensino x aprendizagem precisa ser revista no 

ensino de leitura em LM. Conforme Braga e Silvestre (2002), no Brasil, muitas vezes as 

escolas se preocupam mais com a aquisição da escrita do que com a aprendizagem da 

leitura, e isso faz com que inúmeros alunos tenham experiências de insucesso em sua 

prática de escrita. É preciso saber que a leitura interfere reciprocamente na escrita. Por 

essa razão, essas estudiosas afirmam que é necessário dar maior importância para o 

ensino de leitura e ter clareza de que ler é extremamente importante para a qualidade de 

uma produção de textos, porquanto 

[...] para formar um leitor e um produtor de textos competente e autônomo, 
capaz de compreender e interpretar aquilo que lê, construir significados e 
transformá-los em palavras, exige-se do professor uma intervenção 
adequada, contínua e explícita durante toda a vida escolar do aluno. E 
essa intervenção deve ocorrer de forma consciente e sistemática antes, 
durante e depois das atividades de leitura (BRAGA; SILVESTRE, 2002, p. 
20, grifos das autoras). 

 Ressalta-se que o professor possui papel fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem da leitura. De acordo com Ferrarezi Jr. e Carvalho (2017), Souza e Costa 

Garcia (2012), Maria (2002), Braga e Silvestre (2002) e Sátiro e Püig (2000), o docente 

deve fazer com que a leitura desperte discussões sobre o tema lido, além de instigar os 

alunos a buscar respostas e soluções que os tire da acomodação e os torne cidadãos 

melhores. 

 A fim de nortear os professores em sua conduta docente, foram estabelecidos os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1998). Em relação ao ensino de 
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LM, os PCNs tratam, entre outros temas, sobre o ensino da leitura. Os PCNs são 

instruções elaboradas em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC). Essas instruções 

são separadas por disciplinas e possuem a função de nortear tanto a renovação quanto a 

reelaboração de propostas curriculares, bem como de auxiliar na construção de 

diretrizes curriculares. De acordo com o portal Todos Pela Educação (2018), os PCNs 

também possuem como objetivo “a formação inicial e continuada dos professores; as 

discussões pedagógicas internas às escolas; a produção de livros e outros materiais 

didáticos e a avaliação do sistema de Educação” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018, 

p. 1). 

Com relação às aulas de Língua Portuguesa (LP), a LM no caso do Brasil, os 

PCNs (1998) dispõem que desde os anos 80 do século XX o ensino de LP tem sido eixo 

da principal discussão relacionada à melhoria da qualidade do ensino no País, com 

especial atenção para questões relacionadas à leitura e à escrita, atribuindo boa parte do 

fracasso escolar à dificuldade que os alunos possuem para ler e escrever. Segundo os 

PCNs de LP (1998), esse fracasso perpassa toda a educação básica e chega ao ensino 

superior no qual os alunos demonstram ter grandes dificuldades na compreensão de 

textos propostos para a leitura e que, por essa razão, é necessário haver uma 

reformulação no ensino de LP a fim de garantir de fato a aprendizagem de leitura e 

escrita. 

Dessa forma, os PCNs (1998) enfatizam a importância da leitura de textos 

diversos, proporcionando uma melhor formação cidadã dos leitores. Fica clara a 

importância do uso da linguagem e da leitura como pontes de acesso às diversas ações 

sociais nas quais as pessoas estão inseridas, como a resolução de problemas do dia a dia, 

o acesso à cultura e a participação absoluta do mundo letrado. 

Conforme os PCNs de LP (1998), espera-se que os alunos aprendam de fato a 

valorizar a leitura como importante fonte de informação e, também, possam ter 

autonomia nas buscas realizadas em suas leituras, sempre de acordo com o objetivo de 

aprendizado. Para isso, destaca-se a importância do papel do professor de LP nesse 

processo, pois se ele possui uma relação prazerosa com a leitura, poderá com facilidade 

servir de exemplo a seus alunos, o que corrobora com a proposta de vários estudiosos 

mencionados anteriormente nesta revisão de literatura. 
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Assim, se o professor de LP for de fato um bom leitor também poderá ensinar 

seus alunos a serem bons leitores, porquanto a leitura, a qual é um processo complexo, 

ganha na escola a função de objeto de aprendizagem e deve fazer sentido para os alunos 

leitores. Para esse fim, o professor precisa trabalhar em sala com uma diversidade de 

objetivos, levando também em consideração as lacunas de aprendizagem de seus alunos. 

É necessário que se trabalhe leitura em suas diversas modalidades: individual silenciosa, 

individual oral, em grupo, dentre outras. Da mesma maneira, deve-se dar atenção ao 

trabalho com vários tipos e gêneros textuais e suas combinações, sempre destacando os 

objetivos da atividade proposta, bem como realizar avaliações sobre o andamento da 

aprendizagem dos alunos e o avanço em relação à compreensão textual. 

Além dos PCNs, que é uma legislação de nível nacional, no Paraná existem as 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica – DCEs, publicadas em 2008. Segundo as 

DCEs de Língua Portuguesa (PARANÁ, 2008), a leitura é percebida como um ato 

dialógico e de interlocução, o qual tem relação com questões de cunho social, histórico, 

político, econômico, pedagógico e ideológico de certo contexto. Entende-se que um 

indivíduo quando lê está em busca de seus conhecimentos prévios e experiências, como 

por exemplo, cultura, religião, dentre outros. As DCEs consideram que a leitura 

depende tanto de fatores linguísticos (decodificação dos sinais gráficos, por exemplo) 

quanto não-linguísticos (e.g., as inferências), e que o texto depende da atuação do leitor 

para que de fato tenha significado. 

Para as DCEs (PARANÁ, 2008), a prática de leitura é considerada um princípio 

de cidadania, pois é por meio de suas leituras que um indivíduo pode tomar 

conhecimento de seus direitos e deveres, além de poder contribuir para o alcance do 

direito de outras pessoas e da sociedade. Além disso, para que o leitor encontre sentido 

no que lê, ele irá buscar indícios, assim como realizar formulações, reformulações e 

criar hipóteses a respeito do que lê. Irá também aceitar ou rejeitar informações, utilizar 

estratégias de acordo com seu conhecimento linguístico e com suas bagagens de vida 

(social e cultural). As Diretrizes apresentam, ainda, a ideia de que o ato de ler está 

interligado com o fato de se familiarizar com distintos textos de diferentes esferas da 

sociedade como: mídia, cotidiano, literatura, publicidade, entre outras. Além disso, os 

textos não-verbais (cartazes, fotografias, imagens virtuais e digitais, charges, dentre 

outros) também precisam ser levados em consideração no processo de leitura. 
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Dessa forma, pode-se perceber que as DCEs estão voltadas para que os alunos 

desenvolvam uma postura crítica diante dos textos que leem. Nesse contexto, o 

professor tem fundamental importância a fim de mediar e ensinar seus alunos a terem o 

hábito de leitura de maneira significativa. Para que isso seja alcançado, o docente 

precisa proporcionar condições para que seus alunos consigam de fato atribuir sentidos 

em suas leituras, com a promoção da pluralidade, todavia, com a consciência de que 

nem todas as leituras são aceitáveis. Dessa forma, torna-se possível que os alunos se 

tornem leitores críticos e consigam se envolver em distintas práticas de letramento na 

sociedade. No entanto, para que o ensino da prática de leitura seja efetivo, é necessário 

que o professor seja um leitor assíduo, crítico e competente, características que de 

acordo com a revisão de literatura deste trabalho, são inerentes a um leitor proficiente. É 

necessário que esse professor tenha realmente a consciência sobre a complexidade do 

ato de ler (SILVA, 2002 apud PARANÁ, 2008). 

A fim de adequar ou construir currículos que proporcionem a redução de 

desigualdades educacionais no Brasil, bem como promovam a equidade e melhoria da 

qualidade de aprendizagem dos estudantes do País, foi aprovada, mais recentemente, em 

2017, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Com a BNCC, todas as redes de 

ensino e instituições escolares públicas e particulares possuem uma referência de nível 

nacional de cunho obrigatório para elaborar e/ou adequar suas propostas pedagógicas e 

currículos.  

Em relação à leitura, a BNCC (BRASIL, 2017) traz uma visão enunciativa e 

discursiva de linguagem, da mesma forma que já se preconizava em documentos como 

os PCNs (BRASIL, 1998), mencionados anteriormente. Por essa razão, o trabalho 

docente deve estar centralizado no texto como sendo a unidade de trabalho de forma 

enunciativo-discursiva, já que os textos devem sempre estar relacionados com os 

contextos nos quais foram produzidos e as habilidades linguísticas devem ser 

desenvolvidas de forma significativa em todas as práticas de leitura, assim como nas 

atividades de escuta e produção textual em distintas mídias ou semioses. Nessa 

perspectiva, o texto passa a ter função em vários conteúdos, habilidades e objetivos, 

sem desconsiderar o gênero ao qual pertence e as diversas áreas sociais de comunicação 

nas quais se insere. 
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O Eixo Leitura da BNCC abrange práticas de linguagem as quais são resultado 

do processo ativo de interação entre leitor-ouvinte-espectador diante de textos escritos, 

orais e, também, multissemióticos. Essa interação está atrelada à interpretação em 

inúmeros modos de fruição textual, como: literatura, pesquisas escolares e acadêmicas, 

discussão e debate a respeito de assuntos importantes da sociedade, dentre outros. Para 

esse documento, a leitura é vista sob um amplo prisma de sentidos, pois não trata 

somente a respeito do texto escrito, mas abarca também imagens, como por exemplo, 

pinturas, fotografias, desenhos, gráficos, filmes, vídeos, sons, entre outros. 

Quanto às estratégias e procedimentos de leitura, a BNCC define que estes 

devem estar de acordo com os diversos objetivos e intenções, sem desconsiderar as 

peculiaridades de cada gênero e suporte textual, para possibilitar a realização de uma 

leitura autônoma. Para tanto, é necessário que se estabeleçam: os objetivos de leitura, 

relações entre texto e conhecimentos prévios, experiências vividas, crenças e valores; 

expectativas, ou seja, hipóteses de acordo com conhecimentos prévios a respeito de um 

gênero textual ou tema, assim como de recursos gráficos, imagens, dentre outros. Dessa 

forma, realiza-se a confirmação de antecipações e inferências antes e durante uma 

leitura. 

Além disso, a Base apresenta a necessidade de se localizar ou recuperar uma 

informação durante uma leitura, assim como a necessidade de se inferir (deduzir) 

informações implícitas e também inferir, por meio do contexto semântico ou linguístico, 

o significado de vocábulos ou expressões não conhecidas. É importante, ainda, a 

identificação ou seleção de palavras conforme o contexto de acontecimento. 

Outras ações (estratégias) importantes mencionadas no documento como 

sugestão de trabalho e que precisam fazer parte de uma leitura são: assimilar sentidos 

gerais de um texto; reconhecer ou inferir o tema; fazer a articulação do verbal com 

outras linguagens (ilustrações, fotografias, arquivos de som, vídeos, entre outros); 

procurar, selecionar, tratar e utilizar dados do texto de acordo com distintos objetivos; 

lograr o manejo com a leitura de hipertextos, além de outros recursos, considerando 

também os objetivos de leitura; aderir a práticas de leitura; mostrar interesse e 

envolvimento por leitura de livros literários, textos jornalísticos de diversas mídias e/ou 

textos científicos. 



48 
 

A Base também ressalta que é importante que o aluno aprenda a ser receptivo 

com textos que vão além de suas expectativas e, por essa razão, tornam-se desafiadores 

com relação às suas atuais condições e vivências de leitura já experimentadas. Para o 

uso de todas essas estratégias, a BNCC preconiza a necessidade de o aluno respaldar-se 

em suas marcas linguísticas, no conhecimento a respeito de gêneros e temas e, ainda, 

nos direcionamentos ofertados pelo professor. 

 Outro destaque da BNCC é a recomendação de que a demanda cognitiva das 

atividades de leitura aumentem proporcionalmente desde o Ensino Fundamental até o 

Ensino Médio. Tal complexidade está relacionada com fatores tais como:  

 

• da diversidade dos gêneros textuais escolhidos e das práticas consideradas 
em cada campo; 
• da complexidade textual que se concretiza pela temática, estruturação 
sintática, vocabulário, recursos estilísticos utilizados, orquestração de vozes e 
linguagens presentes no texto; 
• do uso de habilidades de leitura que exigem processos mentais necessários e 
progressivamente mais demandantes, passando de processos de recuperação 
de informação (identificação, reconhecimento, organização) a processos de 
compreensão (comparação, distinção, estabelecimento de relações e 
inferência) e de reflexão sobre o texto (justificação, análise, articulação, 
apreciação e valorações estéticas, éticas, políticas e ideológicas); 
• da consideração da cultura digital e das TDIC; 
• da consideração da diversidade cultural, de maneira a abranger produções e 
formas de expressão diversas, a literatura infantil e juvenil, o cânone, o culto, 
o popular, a cultura de massa, a cultura das mídias, as culturas juvenis etc., de 
forma a garantir ampliação de repertório, além de interação e trato com o 
diferente (BRASIL, 2017, p. 73). 

 

 Vale acrescentar que segundo o documento, é por meio da participação de 

alunos em práticas de leitura de forma crescente que se possibilita o aumento do acervo 

de vivências, gêneros, atividades e conhecimentos. Esse acervo expandido será 

consultado ao se ler novos textos e farão parte dos conhecimentos prévios do leitor em 

suas novas leituras. 

Percebe-se que todas os parâmetros educacionais, discutidos nesta seção, estão 

em conformidade com todo o aparato teórico apresentado na revisão de literatura e 

fazem parte das competências exigidas para a atuação de um professor de leitura e, 

portanto, das competências que um (futuro) professor de LM precisa dominar ao 

finalizar o curso de Letras Português e ingressar na área docente, que é o caso dos 

participantes desta pesquisa. Para alcançar os objetivos de ensino de leitura 

preconizados na legislação educacional apresentada neste trabalho, as pesquisas na área 

de Psicolinguística vêm trazendo importantes contribuições com relação ao uso das 
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estratégias e dos objetivos de leitura. Na próxima seção, esses temas são 

especificamente abordados. 

 

2.5.1 Estratégias e Objetivos de Leitura 

 Inicialmente, apresenta-se o termo “estratégia” de forma genérica. O termo 

“estratégia”, segundo o dicionário de língua portuguesa Michaelis, está relacionado com 

a utilização planejada de recursos com a finalidade de se alcançar um objetivo ou algum 

resultado específico. 

 Com relação ao uso do termo “estratégia” nos estudos relacionados à 

aprendizagem de leitura, mantém-se a premissa do uso de recursos para se atingir uma 

finalidade. Estratégias de leitura funcionam como operações que o leitor utiliza para 

auxiliar em sua aquisição, armazenagem, recuperação e uso de informações enquanto lê, 

a fim de alcançar seus objetivos de leitura. Segundo Finger-Kratochvil (2009, p. 216), 

“estratégias são habilidades que foram tiradas do seu contexto automático para inspeção 

detalhada e, dessa forma, foram desfossilizadas, passando a ser realizadas de modo 

deliberado”. 

Estratégias de leitura são, portanto, ações para facilitar o aprendizado e a 

compreensão textual (SOLÉ, 1998) e são divididas em: a) cognitivas, que estão 

relacionadas ao processamento mental e manipulação de nova linguagem; b) 

metacognitivas, que estão associadas ao planejamento, avaliação e monitoramento da 

leitura; e c) estratégias sociais, chamadas também de afetivas, que são aquelas 

vinculadas a atitudes do leitor no seu ambiente social, como por exemplo, a sala de aula 

(SOUZA et al, 2010; SILVA, 2001; BARETTA, 1998; FULGÊNCIO; LIBERATO, 

1998; KATO, 1990; KLEIMAN, 1989a). 

  Dentre as estratégias metacognitivas, podem-se destacar: as previsões de ideias 

do texto realizadas pelo leitor; o planejamento de quais componentes serão buscados em 

determinada leitura; o automonitoramento, também chamado de monitoramento: 

momento em que o leitor faz uma checagem e percepção de suas dificuldades durante a 

leitura; a autoavaliação: quando o leitor verifica os seus resultados de aprendizagem 

depois de realizar uma leitura. 
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 Com relação às estratégias cognitivas, destacam-se: o uso de fontes de pesquisa 

para auxiliar na compreensão de um texto, tais como dicionários, enciclopédias, 

glossários, entre outros; a realização de inferências, que estão ligadas a fatores de 

raciocínio lógico durante uma leitura; a releitura de partes do texto que não foram 

compreendidas ou releitura de todo o texto; a utilização de imagens mentais para 

entender ou se recordar de uma informação nova; a realização de anotações durante a 

leitura e a redação de resumos ou sínteses de um texto lido para melhor compreendê-lo. 

 As estratégias sociais/afetivas fazem parte do momento em que um leitor realiza 

perguntas para esclarecer suas dúvidas, bem como solicita exemplos, seja para um 

professor ou colega. Há também a chamada de cooperação, como por exemplo, as 

leituras e trabalhos em grupo. 

 Conforme demonstram diferentes pesquisas (BARETTA; FINGER-

KRATOCHVIL; SILVEIRA, 2012; BARETTA, 2008; BRAGA; SILVESTRE, 2002; 

SOLÉ, 1998; COSTA, 2002; KLEIMAN, 1989a; entre outras), não há como aprender a 

usar estratégias de leitura sem praticar a leitura de forma frequente. Por isso, o seu 

ensino na escola se faz necessário para que seja possível formar alunos que possuam 

autonomia e, dessa forma, sejam capazes de aprender por meio de suas leituras, 

questionarem-se a respeito de sua compreensão, saber o momento necessário para 

realizar uma releitura ou consulta a um dicionário, por exemplo. Ademais, o ensino de 

estratégias de leitura permite que os leitores sejam capazes de transmitir o conhecimento 

adquirido em suas leituras, e.g., por meio de resumos. 

 É importante que o professor saiba utilizar as estratégias para que possa ensiná-

las de forma segura e eficiente. Também é necessário que o leitor tenha consciência a 

respeito das estratégias de leitura e sua importância, bem como seja capaz de escolher 

quais e quando usar de acordo com seus objetivos de leitura (BACK; JESUS; 

SCHLICKMANN, 2016; MORAIS, 2014; BRAGA; SILVESTRE, 2002; COSTA, 

2002; SOLÉ, 1998). Cafiero (2005) afirma que a escola é o lugar no qual a leitura é 

ensinada, bem como destaca algumas estratégias que melhoram as habilidades de leitura 

dos alunos e contribuem para que a leitura seja adequadamente desenvolvida. São elas: 

- Fazer previsões a partir do título, do assunto do texto, do gênero, do 
suporte; 
 
- Levantar hipóteses de como o texto continua a partir de informações do 
início dele; 
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- Ler as imagens que acompanham os textos (como mapas, tabelas, gravuras, 
desenhos e fotos); 
 
- Inferir informações a partir da integração da linguagem verbal e não-verbal 
(na leitura de tirinhas e quadrinhos, por exemplo); 
 
- Confirmar suposições a partir de elementos do texto; 
 
- Identificar fonte do texto; 
 
- Consultar o dicionário e localizar o significado de uma palavra; 
 
- Inferir significado de palavras a partir do contexto; 
 
- Seguir instruções (CAFIERO, 2005, p. 42). 

 O ensino da leitura, como já mencionado, é de suma importância para a 

construção de aprendizados sólidos e para a preparação de alunos que se tornem de fato 

cidadãos críticos e capazes de compreender o que leem e as situações que vivenciam. 

Conforme Baretta, Finger-Kratochvil e Silveira (2012), Baretta (2008), Dymock (2005) 

e Braga e Silvestre (2002), os professores precisam utilizar em sala estratégias de 

avaliação da compreensão leitora, bem como ensinar seus alunos a usarem de forma 

efetiva as estratégias de leitura para melhor compreenderem os textos que leem, sejam 

eles verbais ou não. 

As estratégias de leitura perpassam toda a vida estudantil e se perpetuam por 

todas as práticas leitoras que um indivíduo terá durante sua vida, sendo, portanto, 

importantes para que este seja um leitor proficiente, ou seja, estratégico (FINGER-

KRATOCHVIL, 2009), que saiba identificar e alcançar seus objetivos de leitura. Sendo 

os objetivos de leitura um dos fundamentos para que a compreensão textual seja 

alcançada, é necessário que esse tema seja aprofundado. 

Ao ensinar leitura, o professor precisa estar consciente de que “a leitura nunca 

pode estar separada das finalidades dos leitores e de suas consequências sobre eles” 

(SMITH, 1989, p. 198). Pode-se entender que, normalmente, cada tipo de leitura possui 

uma finalidade, como por exemplo, existem diferenças de propósitos entre a leitura de 

um romance, de um poema, de uma fórmula matemática, de um texto para estudos 

sociais, de uma receita culinária, de uma descrição de jogo, de uma lista telefônica, 

dentre outros (BRAGA; SILVESTRE, 2002; MARIA, 2002; SOLÉ, 1998). Smith 

(1989, p. 200) afirma que “o significado da palavra ‘leitura’, em todos os sentidos, 
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depende de tudo que está ocorrendo – não somente do que está sendo lido, mas do 

porquê de um determinado leitor estar lendo”. 

 Segundo Kleiman (1989a), os objetivos e propósitos específicos do leitor 

influenciam diretamente no que é individual da leitura, aqueles aspectos que lhe são 

únicos. Segundo a autora, há, portanto, um paradoxo em relação à maneira com que 

muitas vezes a leitura é trabalhada na escola, porquanto em muitas situações lê-se como 

pretexto para resumos ou análise sintática, por exemplo. Ao passo que no dia a dia dos 

alunos, quando estão fora da escola, eles conseguem planejar ações a fim de alcançar 

um objetivo pré-determinado. “Há evidências inequívocas de que nossa capacidade de 

processamento e de memória melhoram significativamente quando é fornecido um 

objetivo a uma tarefa” (KLEIMAN, 1989a, p. 30). 

 De acordo com Cafiero (2005, p. 42), “o bom leitor define seus objetivos de 

leitura”. O autor afirma que é por meio da clareza dos objetivos de leitura que existe a 

possibilidade do leitor utilizar estratégias apropriadas a fim de atingir seus propósitos. 

No dia a dia são inúmeros os objetivos que se tem para realizar uma leitura, conforme 

proposto nos parágrafos anteriores por Braga e Silvestre (2002), Maria (2002), Solé 

(1998), Smith (1989) e Kleiman (1989a). Cafiero (2005) exemplifica alguns objetivos 

que fazem parte do cotidiano: 

- Buscar uma informação específica (na lista de telefones, no dicionário, ao 
procurarmos o resultado de um jogo no jornal ou o resultado da loteria); 
 
- Obter informações a respeito dos fatos ocorridos no mundo (nas notícias de 
jornal, nas reportagens das revistas); 
 
- Seguir instruções (na montagem de um aparelho; para usar uma câmara de 
fotografia; para ir de um lugar ao outro, quando nos orientamos pelos 
mapas); 
 
- Fazer revisão em um texto que escrevemos; 
 
- Construir um repertório sobre determinado tema (lendo enciclopédias, sites 
da Internet, revistas e livros variados); 
 
- Ter prazer estético (na leitura de poemas, de contos, romances, novelas); 
 
- Divertir (os quadrinhos, as piadas); 
 
- Ficar atualizado; 
 
- Formar opinião sobre determinado assunto (ao ler artigos de jornais e 
revistas, resenhas de livros, de peças de teatro ou de filme); 
 
- Saber notícias de um ente querido distante (cartas, e-mails) (CAFIERO, 
2005, p. 41). 
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 Logo, para o ensino de compreensão leitora, torna-se evidente a importância de 

se traçar objetivos de leitura e o professor precisa saber quais são seus objetivos em 

relação ao texto escolhido para utilizar em sala, ou seja, não se escolhe um texto sem 

um devido propósito. O docente deve ensinar aos seus alunos como delimitar objetivos 

de leitura e identificar se foram atingidos e, igualmente, saber quais ações são 

necessárias quando os objetivos não forem alcançados. O professor também precisa ter 

clareza de seus propósitos (de ensino) ao trabalhar com os textos, fazendo com que seus 

alunos saibam o porquê de estarem lendo certo texto e qual(is) é/são as atividades 

envolvidas com o texto. Dessa forma, tanto o professor quanto os alunos poderão 

avaliar se seus objetivos estão sendo alcançados ou não e, se for o caso, adotarão 

estratégias de remediação. 

 A fim de corroborar com os aparatos teóricos a respeito de estratégias e 

objetivos de leitura expostos neste trabalho, bem como com uma das constatações desta 

pesquisadora sobre a necessidade de que alunos de Letras possuam sólido embasamento 

teórico sobre leitura e seu ensino, discutem-se algumas pesquisas brasileiras que 

retrataram na prática a relevância de se trabalhar com as estratégias de leitura em sala de 

aula. Uma delas foi desenvolvida por Back, Jesus e Schlickmann, em 2016, cujo 

objetivo foi verificar as concepções e estratégias leitoras de acadêmicos matriculados na 

2.ª e na 8.ª fase de um curso de Letras, em uma instituição comunitária do estado de 

Santa Catarina. 

A investigação teve como instrumento de pesquisa um questionário e 

demonstrou que a maioria dos participantes aparentemente não possuía conhecimento 

teórico, mas apenas empírico e ingênuo de concepções de leitura. Apesar dos 

pesquisadores terem percebido um pequeno avanço dos alunos concluintes em relação 

às respostas dos iniciantes, observaram que esse avanço não ocorreu em todos os casos 

e, por essa razão, concluíram que alguns acadêmicos saem da graduação em Letras com 

percepções sobre leitura que podem não colaborar com a formação leitora de seus 

futuros alunos. Esses pesquisadores concluíram, também, que é necessário que todo o 

professor da Educação Básica seja um leitor proficiente e assuma sua responsabilidade 

no papel na formação leitora dos seus alunos, pois a leitura está presente em todas as 

disciplinas e não somente em aulas de línguas. Back, Jesus e Schlickmann (2016) 

afirmam ainda que sua pesquisa evidenciou a importância do acesso a teorias a respeito 
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de leitura e de experiências leitoras por parte de professores em formação inicial.  Dessa 

forma será possível haver transformação de práticas de ensino e, por consequência, 

esses professores serão capazes de fazer a diferença na sala de aula. Por fim, os autores 

concluem que não basta que um professor seja um leitor proficiente, mas é fundamental 

que este saiba ensinar a leitura por meio de sua prática e de estratégias que ele mesmo 

utiliza, pois assim contribuirá para que seus alunos se tornem leitores proficientes e 

aptos a refletir sobre a sociedade na qual estão inseridos. 

Outra pesquisa importante relacionada à leitura e seu ensino foi publicada, em 

2002, por Fregonezi e verificou os diferentes tipos e modalidades de leitura sugeridos 

pelos PCNs de Língua Portuguesa de 1998, os quais também estão relacionados aos 

objetivos de leitura, bem como às estratégias de leitura utilizadas. Essa publicação foi 

fruto de uma consulta realizada em sala de aula com professores que trabalham com 

leitura no ensino fundamental e médio (os quais também estão preocupados com a 

formação do leitor e com estratégias de leitura). O pesquisador constatou que esses 

professores não conseguiram caracterizar os distintos tipos de leitura que estão descritos 

nos PCNs. Essa pesquisa enfatizou a necessidade de que esses profissionais 

desenvolvam estratégias apropriadas para as diversas modalidades de leitura e também 

adotem metodologias adequadas de acordo com os objetivos dos leitores. 

 Uma pesquisa realizada por Albuquerque e Cruz (2015), cujo objetivo foi 

analisar o uso de obras do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), também 

buscou a promoção da compreensão leitora por meio de práticas de estratégias de 

leitura. Participaram do estudo uma professora do 1.º ano e outra do 2.º ano do ensino 

fundamental. O foco foi nas práticas de leitura. Os resultados da pesquisa demonstraram 

que as professoras proporcionaram momentos de vivência com estratégias de leitura, 

porém, os exercícios não foram planejados adequadamente. Dentre as conclusões da 

pesquisa, destaca-se que em muitos casos existe a inserção de políticas educacionais nas 

escolas, mas sem ter relação com a formação de professores para melhoria da qualidade 

do ensino. Por esse motivo, as pesquisadoras apontam a necessidade de investimento 

por parte das redes de ensino na formação eficiente de professores com relação a 

questões didáticas e pedagógicas do ensino de leitura e da compreensão leitora nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 
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 Já com relação ao ensino médio, cita-se a pesquisa de Joly, Santos e Marini 

(2006) que observou o uso de estratégias metacognitivas de leitura por 487 alunos do 

ensino médio de escolas públicas e particulares. Verificou-se que as estratégias mais 

usadas por esses alunos foram as de solução de problemas, principalmente no decorrer 

de uma leitura. Outra verificação do estudo foi que tanto alunos do ensino público 

quanto do particular tiveram dificuldades devido ao pouco uso que realizam de 

estratégias metacognitivas de leitura ou, possivelmente, não conheçam essas estratégias. 

É possível inferir por meio das considerações finais da pesquisa que existe a 

fundamental necessidade do ensino de estratégias de leitura e temas afins em todas as 

fases escolares. Para que esse ensino seja sólido, é necessária uma formação docente 

que de fato proporcione condições aos futuros professores de serem leitores proficientes 

e de dominarem conhecimento teórico e prático a respeito do ensino de leitura e 

compreensão leitora. Essa formação precisa fazer parte da grade curricular na graduação 

e, posteriormente, em cursos de formação continuada, como por exemplo, pós-

graduação e cursos de aprimoramento para docentes promovidos por secretarias 

municipais ou estaduais de ensino. 

 Conforme já mencionado neste trabalho, a leitura e compreensão leitora estão 

presentes nas aulas de todas as disciplinas. Portanto, é importante que haja, dentro do 

possível, um ensino interdisciplinar de estratégias de leitura. Uma pesquisa que 

comprova a eficácia desse ensino além das aulas de língua foi desenvolvida em 2017 

por Correia, Decian e Sauerwein. A pesquisa pautou-se em uma série de atividades 

didáticas que compreenderam a utilização de estratégias de leitura e de Textos de 

Divulgação Científica (TDC) nas aulas de Física, com turmas do 2.º ano do ensino 

médio. O principal objetivo foi verificar, por meio da leitura desses textos, índices de 

progresso dos alunos quanto à leitura e argumentação. Os autores concluíram que por 

meio das atividades trabalhadas com os discentes foi possível verificar o seu avanço 

relacionado à leitura, escrita e capacidade de argumentação. Perceberam também que as 

estratégias usadas em exercícios de pré-leitura, durante e pós-leitura de TDC podem ser 

utilizadas para se trabalhar com qualquer outra modalidade textual, incluindo o livro 

didático. Além disso, observaram que a ênfase na abordagem de atividades com 

estratégias antes, durante e depois da leitura promove a motivação dos alunos para ler, 

assim como fornece dados para que o docente realize avaliações da aprendizagem de 

seus alunos no decorrer do processo de leitura. Por fim, pode-se depreender com a 
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análise dessa pesquisa que somente será possível desenvolver atividades de leitura tão 

exitosas, independentemente da disciplina, se os professores estiverem adequadamente 

preparados com fundamentos teóricos sobre ensino de estratégias de leitura e correlatos.  

 Em síntese, neste capítulo, realizou-se uma revisão de literatura, sob o viés da 

Psicolinguística, abordando temas relacionados à leitura e seu conceito; os avanços dos 

estudos sobre a leitura na área da Psicologia Cognitiva e áreas afins; o leitor proficiente; 

compreensão textual; os aspectos cognitivos da leitura; a importância dos olhos e do 

cérebro humano no processo de leitura; as caraterísticas neuronais da leitura; memória; 

e tipos de processamento da informação. 

 Tratou-se ainda de questões concernentes ao ensino de leitura, visto que os 

participantes desta pesquisa são acadêmicos de Letras Português. Referente ao ensino de 

leitura abordaram-se também conceitos sobre estratégias e objetivos de leitura. Com 

vistas a alcançar os objetivos desta pesquisa, i.e., verificar como os acadêmicos de 

Letras Português percebem a leitura e seu ensino, apresenta-se no próximo capítulo a 

metodologia utilizada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

Levando-se em consideração os assuntos abordados na introdução e na revisão 

de literatura, esta pesquisa possui como objetivo principal refletir a respeito de como os 

acadêmicos de Letras Português percebem a leitura e o seu ensino durante as fases 

escolares posteriores à fase de alfabetização. Esse objetivo se desdobra nos seguintes 

objetivos secundários: 1) Verificar qual é o perfil do (futuro) professor de língua 

materna e suas autopercepções enquanto leitor; 2) Averiguar como eles se autoavaliam 

enquanto leitores; 3) Investigar se utilizam e/ou possuem conhecimento a respeito de 

estratégias de leitura; 4) Descrever e analisar qual é seu posicionamento em relação ao 

ensino da leitura; 5) Estabelecer um comparativo entre o posicionamento dos alunos de 

1.º ano com os de 4.º ano em relação aos objetivos acima elencados; e 6) Analisar as 

disciplinas da grade curricular de Letras Português que se destinam ao ensino de língua 

ou literatura. 

A fim de atingir esses objetivos, optou-se por realizar uma pesquisa survey, que 

é a aquisição de informações ou dados a respeito de opiniões, características ou ações de 

um grupo de pessoas que representa uma população-alvo e não uma população no seu 

todo (no caso desta pesquisa, acadêmicos iniciantes e concluintes de Letras Português e 

não acadêmicos em geral) e, normalmente, o instrumento de pesquisa utilizado é o 

questionário, conforme realizado nesta investigação (FREITAS; OLIVEIRA; SACCOL; 

MOSCAROLA, 2000). A pesquisa foi realizada com acadêmicos de 1.º e 4.º ano de 

Letras Português de uma universidade estadual do interior do Paraná, com o propósito 

de estabelecer uma comparação evolutiva entre os acadêmicos na sua formação. Para 

isso, utilizou-se um questionário com 45 perguntas, dos tipos múltipla escolha, 

semiabertas e dissertativas (vide apêndice I), aplicado aos estudantes maiores de 18 

anos que concordaram em participar desta investigação. As hipóteses elencadas para 

esta pesquisa foram as seguintes: 1) Os acadêmicos de Letras Português possuem boas 

práticas de leitura; 2) Os acadêmicos das turmas de 4.º ano possuem melhor percepção a 

respeito da leitura e do ensino dessa habilidade do que os acadêmicos de 1.º ano; e 3) As 

disciplinas constantes na grade curricular do curso de Letras Português contemplam 

satisfatoriamente os conceitos sobre leitura e seu ensino, elencados na revisão de 

literatura deste trabalho. 
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Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, já que são abordados 

percentuais (análise quantitativa) e serão analisadas questões relativas às opiniões dos 

participantes, a partir da interpretação da pesquisadora de maneira qualitativa dos dados 

apresentados por meio das respostas ofertadas, bem como serão realizados cruzamentos 

de dados de maneira numérica (quantitativa) e realizada a análise dos dados de forma 

indutiva, ou seja, buscando-se chegar a resultados a partir de indícios encontrados 

(qualitativa). Além disso, consideram-se também as observações realizadas pela 

pesquisadora no decorrer na aplicação do questionário, dentro do contexto social 

universitário dos (futuros) professores de língua materna (BORTONI-RICARDO, 2008; 

DMITRUK, 2004; GODOY, 1995; GIL, 1994; MINAYO, 1994). 

Este capítulo está dividido em três seções: a priori, apresentam-se os 

participantes desta pesquisa e depois de discorrer sobre eles, trata-se a respeito do 

instrumento de pesquisa (questionário), bem como da distribuição das perguntas no 

instrumento e os procedimentos de pesquisa. 

 

3.1 Participantes 

O questionário foi aplicado a 52 alunos, de 18 a 44 anos de idade, sendo 38 do 

gênero feminino, 13 do gênero masculino e um participante do gênero não-binário, de 

duas turmas de 1.º ano e duas turmas de 4.º ano de Letras Português, de uma 

universidade estadual do interior do Paraná. Optou-se por realizar a pesquisa com 

acadêmicos que estão na fase inicial e final do curso a fim de estabelecer um 

comparativo entre as respostas de (futuros) professores de língua materna iniciantes em 

seus estudos e dos que já estavam concluindo a graduação no momento da coleta de 

dados. 

Optou-se por realizar a pesquisa nessa universidade pelo fato de ser bastante 

reconhecida nacionalmente por sua qualidade de ensino e mais de 30 anos de existência, 

sendo uma instituição de ensino superior renomada. Ademais, o curso de Letras 

Português dessa instituição de ensino superior possui tradição de competência, com o 

mesmo período de existência que a universidade, e possui um corpo docente com 

relevante preparação e experiência acadêmica.  
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Antes de aplicar o questionário, ainda no primeiro semestre de 2018, a 

pesquisadora solicitou informações a respeito do número de matriculados no 1.º e 4.º 

ano do curso de Letras Português. Essa solicitação foi direcionada à Diretoria de 

Avaliação da universidade, que é o setor responsável pelos dados estatísticos dos 

acadêmicos da instituição. A Diretoria informou que, naquele semestre, havia 82 alunos 

matriculados no 1.º ano e 34 no 4.º ano, distribuídos nos turnos matutino e noturno. 

Nos dias agendados para a coleta de dados, foram convidados a participar da 

pesquisa todos os acadêmicos maiores de 18 anos que estivessem cursando, no primeiro 

semestre de 2018, o 1.º e 4.º de Letras Português. A pesquisa ocorreu durante o horário 

regular das aulas cedidas pelos professores que aceitaram contribuir com a investigação. 

Depois de ser feita uma breve apresentação da pesquisa, foi entregue a cada acadêmico 

que queria participar um Termo de Livre Consentimento Esclarecido (TCLE) – vide 

Apêndice II – o qual foi lido em voz alta, antes da coleta dos dados. Por fim, o TCLE 

foi preenchido e assinado pelos acadêmicos que concordaram em responder ao 

questionário.  

 Os acadêmicos que por algum motivo não quiseram participar ou eram menores 

de 18 anos foram liberados. Nos momentos de realização da pesquisa, havia poucos 

alunos presentes nas duas turmas de 4.º ano, porém, todos aceitaram participar (não 

havia entre eles nenhum aluno com menos de 18 anos). Dentre as duas turmas de 1.º 

ano, nove alunos foram dispensados por não terem completado 18 anos de idade e um 

aluno desistiu no decorrer da pesquisa, totalizando dez não-participantes dentre os 

presentes nos dias de coleta de dados.  

Estimou-se um período de duas aulas para a condução da pesquisa. A aplicação 

foi feita pela pesquisadora, porém, em todas as turmas, a pesquisa durou pouco mais de 

uma aula, em uma média total de 50 a 70 minutos, contando com o tempo de explicação 

e de esclarecimentos de dúvidas a respeito do instrumento de pesquisa. Ressalta-se que, 

previamente, foi consultado o horário dos professores efetivos que possuíam aula 

geminada, para facilitar a coleta de dados com os acadêmicos. Os professores, bem 

como as chefias dos departamentos foram consultados sobre a liberação de duas aulas 

para a realização da pesquisa e deram suas autorizações. 
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3.2 Instrumento de pesquisa 

A pesquisa teve como instrumento um questionário o qual foi construído tendo 

como amparo questionários utilizados nas pesquisas de Andrade, Gil e Tomitch (2012); 

de Finger-Kratochvil (2010) que é uma adaptação do questionário do Pisa (2000); da 

Associação de Leitura do Brasil (2016) e de Caldart (2012). Todos esses estudos foram 

analisados e as questões foram selecionadas e adaptadas de acordo com os objetivos da 

presente pesquisa. 

As perguntas propostas são divididas em três seções: 1) perfil do leitor (questões 

de 1 a 24); 2) desempenho do leitor (futuro professor de língua materna) ao ler 

(questões de 25 a 36) e 3) seu posicionamento sobre a sua (futura) prática docente 

(questões de 37 a 42). Como as perguntas 4; 14 e 41 se desdobram em 4-a; 14-a e 41-a, 

há um total de 45 questões. Das 45 perguntas, 21 são de múltipla escolha, 18 são 

semiabertas e 6 são dissertativas, das quais são apresentados alguns exemplos abaixo: 

Figura 2 - Exemplo de pergunta de múltipla escolha 

 
Fonte: Questionário da pesquisa (vide Apêndice I). 

 

Figura 3 - Exemplo de pergunta semiaberta 

 
Fonte: Questionário da pesquisa (vide Apêndice I). 

 

Figura 4 - Exemplo de pergunta dissertativa 

Fonte: Questionário da pesquisa (vide Apêndice I). 

 A seção perfil do leitor tem 26 perguntas, sendo 10 de múltipla escolha (1; 4; 5; 

6; 8; 11; 12; 14-a; 16; 20), 15 semiabertas (2; 3; 4-a; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 17; 18; 21; 22; 

23; 24) e 1 dissertativa (19). Esta seção buscou entender quem é o(a) participante e 
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algumas autopercepções enquanto leitor: qual sua idade; em que ano do curso de Letras 

Português estava matriculado à época da coleta de dados (1.º ou 4.º); qual o seu gênero; 

se já atua em sala de aula e, se atua, em qual ano escolar; se ele(a) se considera um bom 

leitor, bem como qual a média de tempo que se dedica à leitura durante a semana; quem 

despertou seu interesse pela leitura; quantos livros em média possui em casa; se 

recomenda o que lê para outras pessoas; de que maneira escolhe um livro para ler; se 

costuma frequentar alguma biblioteca; se costuma acessar bibliotecas virtuais; qual o 

seu tipo de leitura preferido; se lê por lazer e, se sim, quantas vezes o faz por semana; 

qual material de leitura lê com mais frequência; quando leu por mais de 15 minutos pela 

última vez; qual é o principal objetivo de suas leituras, de forma geral; se costuma ler 

em língua estrangeira e, se sim, com qual frequência; onde costuma adquirir seus 

materiais de leitura; qual suporte que costuma utilizar para realizar suas leituras; se em 

sua casa há assinatura de jornal ou revista e, se sim, qual(is); e qual a sua seção 

preferida no jornal. 

 A seção intitulada “Questionário a respeito da leitura” é composta por 12 

questões, sendo 9 de múltipla escolha (26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34), 2 semiabertas 

(35; 36) e 1 dissertativa (25), e teve como objetivo entender de que maneira cada 

participante percebe a leitura e se autoavalia como leitor, com questões que pretendiam 

saber: se para ele existe diferença entre ler para estudar, ler para aprender sobre um 

determinado assunto e ler para entretenimento/lazer, solicitando-se que a resposta fosse 

justificada; se ele se considera um leitor crítico; e se costuma manter-se concentrado 

enquanto lê. 

Ainda nessa seção, há perguntas a respeito de leitura silenciosa que buscavam 

investigar sobre o uso ou não de algumas estratégias de leitura, com perguntas como: se 

antes de começar a ler, o leitor costuma olhar o texto no seu todo; se ao ler consegue 

fazer previsões sobre o que virá no texto; se ao ler consegue perceber a diferença entre 

pontos principais e detalhes do texto; se enquanto realiza uma leitura consegue 

relacionar as informações que já apareceram no texto com as informações que estão por 

vir; se quando lê relaciona as coisas que já conhece com as informações presentes no 

texto para entender o que está lendo; se consegue perceber as coisas que está 

entendendo ou não quando está lendo; se consegue ler e interpretar figuras, desenhos e 

gráficos e se isso o ajuda a entender melhor um texto; o que faz quando não entende 
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alguma coisa durante a leitura; e quais ações que o ajudam a entender melhor uma 

leitura. 

 Por fim, há a seção que trata a respeito da (futura) prática docente de cada 

participante. Essa seção possui 7 perguntas, sendo 2 de múltipla escolha (39; 41), 1 

semiaberta (42) e 4 dissertativas (37; 38; 40; 41-a) as quais abordam temas tais como: se 

ele entende que a leitura precisa ser ensinada durante o ensino fundamental e médio, 

bem como solicita uma explicação a respeito da resposta; o que entende por leitor 

proficiente, sendo necessário justificar a resposta; se considera que leitura e 

alfabetização são a mesma coisa; se recebeu algum tipo de instrução sobre como 

trabalhar a leitura em sua prática de sala de aula, devendo comentar a resposta; se 

conhece alguma estratégia de leitura e, se sim, descrever qual(is); e, ainda, considerando 

que esteja avaliando a habilidade de leitura de seus alunos, solicita-se que escolha o que 

faz com que uma pessoa seja considerada boa leitora. 

 Além do questionário, utilizou-se como instrumento de pesquisa complementar 

os planos de ensino das disciplinas que, de acordo com o currículo pleno do curso de 

Letras Português no qual estão matriculados os participantes desta investigação, 

compõem a prática de ensino de língua ou literatura. 

 

3.3 Procedimentos de pesquisa 

Inicialmente, foram colhidas as autorizações das chefias do Departamento de 

Letras – DELET (vide Apêndice III) e do Setor de Humanas, Letras e Artes – SEHLA 

da universidade (Apêndice IV), além das autorizações dadas pelos docentes que 

disponibilizaram suas aulas para a realização da pesquisa (Apêndice V) e que, conforme 

mencionado no início deste capítulo, foram professores os quais possuíam aula 

geminada, a fim de facilitar a coleta de dados com os acadêmicos. 

Antes da coleta de dados acontecer, o projeto desta pesquisa havia sido 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (COMEP) e havia sido autorizado no dia 9 de 

maio de 2018, tendo como protocolo o número “2.645.345”. A pesquisa foi realizada na 

turma do 1.º ano de Letras Português do período noturno na data de 4 de junho de 2018 

e na turma do 1.º ano matutino na data de 7 de junho de 2018; Em de 12 de junho de 

2018, aplicou-se a pesquisa nas turmas matutina e noturna do 4.º ano.  
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A pesquisadora foi quem aplicou o questionário, começando com a apresentação 

da pesquisa, leitura oral do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e 

realização de esclarecimento das dúvidas dos participantes e, na sequência, entrega do 

questionário para ser respondido. Reitera-se que foram liberados de participar da 

pesquisa os acadêmicos que eram menores de 18 anos de idade, pois conforme 

mencionado anteriormente, essa faixa etária foi critério de exclusão desta investigação. 

Sendo assim, os participantes com mais de 18 anos e que se voluntariaram a participar 

da pesquisa receberam o questionário para respondê-lo. 

Cada participante que terminava de responder ao questionário o devolvia à 

pesquisadora e estava liberado para sair da sala. Após a coleta de dados, a pesquisadora 

digitou os resultados em uma planilha de Excel para compilar e analisar os dados 

obtidos por meio das respostas de múltipla escolha e semiabertas, bem como analisar 

individualmente as respostas dissertativas e acrescentar os seus relatos de verificação 

durante a aplicação da pesquisa. 

Toda a análise dos dados foi realizada baseando-se em: resultados percentuais 

gerados pelo Excel; verificação das respostas dissertativas; observações e relatos da 

pesquisadora no decorrer da pesquisa. Complementarmente, como já mencionado neste 

capítulo, realizou-se a análise de disciplinas que compõem a prática de ensino de língua 

e literatura, e que fazem parte do currículo pleno do curso de Letras Português. 

O propósito deste capítulo foi apresentar a metodologia utilizada para a 

realização da investigação e o instrumento de pesquisa; descrever como foram 

selecionados os participantes para responder ao questionário; e relatar quais foram os 

procedimentos de coleta e de que maneira foi realizada a análise dos dados. No próximo 

capítulo, apresenta-se a análise e discussão dos resultados obtidos por meio da coleta de 

dados. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados apresentados neste capítulo foram obtidos por meio da aplicação 

de um questionário que conforme mencionado no capítulo de Metodologia, foi um 

instrumento de pesquisa construído e adaptado de questionários validados em outras 

pesquisas. Os dados do questionário são complementados com a análise das disciplinas 

voltadas ao ensino de língua e literatura, bem como com as anotações da pesquisadora 

registradas durante e após a coleta de dados. 

Para facilitar a discussão dos dados, este capítulo está divido em 4 partes. Na 

seção 4.1 são analisados os dados referentes ao perfil do leitor (futuro) professor de 

língua materna; na seção 4.2 é feita a análise e discussão sobre questões que tratam da 

autoavaliação do estudante de Letras quanto à realização de suas leituras; na seção 4.3 

são analisadas questões relacionadas à (futura) prática docente e, por fim, apresenta-se 

uma breve análise dos planos de ensino de disciplinas do curso de Letras Português as 

quais apresentam relação com o ensino, de acordo com o currículo pleno do curso.  

Em todas as seções são feitas as análises e comparações das respostas dos alunos 

de 1.º e 4.º ano do curso de Letras Português, para verificar se há diferenças e/ou 

avanços, no início e na fase final do curso, referente à sua autopercepção/autoavaliação 

como leitores e enquanto (futuros) professores de língua materna. 

As perguntas analisadas neste capítulo não envolvem todas as que constam no 

questionário. Selecionaram-se as questões e suas correlatas cujos resultados foram mais 

latentes e suas respostas contemplaram de maneira mais direta os objetivos de pesquisa. 

Além disso, algumas perguntas do questionário foram abordadas nesta análise a fim de 

estabelecer o comparativo das respostas dos participantes. 

 

4.1 Análise do perfil do leitor 

 O objetivo desta seção é verificar e analisar o perfil do leitor, (futuro) professor 

de língua materna e suas autopercepções enquanto leitores. Para iniciar essa verificação, 

apresenta, a seguir, a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Gênero, faixa etária e número de participantes 

 
Gênero 

feminino 
Gênero 

masculino 
Gênero 

não-binário 
Faixa 
etária 

Total de alunos 
participantes 

Total de 
alunos 

matriculados 

1.º ano 81% (n=29) 19% (n=7) 0% (n=0) 
18 a 40 

anos 
36 82 

4.º ano 60% (n=9) 33% (n=6) 7% (n=1) 
20 a 44 

anos 
16 34 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Conforme apresentado na Tabela 1, houve um total de 52 alunos participantes da 

pesquisa. Das duas turmas de 1.º ano, foram 36 alunos, entre 18 e 40 anos, sendo 81% 

(n=29) do gênero feminino e 19% (n=7) do gênero masculino. Das turmas de 4.º ano, 

foram 16 participações, entre 20 e 44 anos, sendo 60% (n=9) do gênero feminino, 33% 

(n=6) do gênero masculino e 7% (n=1) do gênero não-binário. 

Percebe-se que há uma diversidade relevante na faixa etária dos participantes, 

dado que permite observar que são pessoas de várias gerações, por essa razão, também 

possuem distintas influências relacionadas à fase escolar, i.e., a forma como tiveram o 

ensino de língua materna enquanto alunos pode ter influenciado em suas 

autopercepções/autoavaliações como leitores, bem como em suas percepções a respeito 

do ensino de leitura. 

Além disso, observa-se que houve uma redução considerável em relação ao 

número de alunos iniciantes comparados aos concluintes que participaram desta 

pesquisa (36 alunos do 1.º ano e 16 alunos do 4.º ano). Essa redução já havia sido 

percebida com relação aos alunos oficialmente matriculados, conforme mencionado no 

capítulo de metodologia (82 alunos matriculados no 1.º ano e 34 no 4.º ano). Essas 

informações revelam um índice considerável de desistências no decorrer do curso de 

Letras. 

Essa diferença entre o número de alunos que ingressam e que chegam ao final do 

curso, possivelmente, possua relação com os níveis de proficiência leitora desses 

alunos. Talvez, uma das causas de desistência seja a dificuldade que alguns acadêmicos 

encontram para vivenciar o letramento acadêmico (PADILLA; LOPEZ; DOUGLAS, 

2014; CARLINO, 2013; SOUZA, 2012; FLÔRES, 2008, NEVES, 2003; FULGÊNCIO; 

LIBERATO, 1998), fazendo com que permaneçam até o fim do curso somente aqueles 



66 
 

que possuem melhor proficiência leitora e, portanto, maior autonomia em suas leituras. 

Por essa razão, esses estudantes conseguem também alcançar melhores níveis de 

compreensão leitora e maior sucesso nas disciplinas do curso. 

Outro dado que esta pesquisa revela e reitera é o expressivo número de 

participantes do gênero feminino (81% nas turmas de 1.º ano e 60% nas turmas de 4.º 

ano). Essa informação está em consonância com os dados publicados, em 2012, pelo 

Grupo Estratégico de Análise da Educação Superior no Brasil (GEA), da Faculdade 

Latino-Americana de Ciências Sociais/Brasil. A pesquisa do GEA (2012) apontou que 

nas instituições de ensino superior há um predomínio de mulheres matriculadas em 

licenciaturas. Em 2012, 77% das matrículas em cursos de licenciatura eram de 

mulheres. 

Continuando a análise de perfil dos participantes, a Tabela 2, a seguir, retrata 

que entre os alunos de 1.º ano, 31% (n=11) se consideram bons leitores, 7% (n=3) não 

se consideram bons leitores, 56% (n=20) às vezes se consideram bons leitores e 6% 

(n=2) às vezes não se consideram bons leitores. Entre os alunos de 4.º ano, 44% (n=7) 

se consideram bons leitores, 6% (n=1) não se consideram bons leitores e 50% (n=8) às 

vezes se consideram bons leitores. Percebe-se que entre os concluintes a porcentagem 

de alunos que se consideram bons leitores aumentou em comparação com os alunos do 

primeiro ano e que, dentre esses alunos de último ano, diminuiu a porcentagem dos que 

não se consideram bons leitores. No 4.º ano, não há nenhum participante que às vezes 

não se considere um bom leitor. Com relação a essas informações, considera-se positivo 

o resultado das respostas referentes a essa autopercepção dos concluintes de Letras 

Português enquanto leitores. 

Todavia, é preciso refletir acerca daqueles que afirmaram que às vezes se 

consideram bons leitores (56% de 1.º ano e 50% de 4.º ano) ou que às vezes não se 

consideram bons leitores (6% de 1.º ano). Se os participantes interpretaram que às vezes 

ser bom leitor é porque são na maioria das vezes bons leitores, o resultado é positivo, 

porém, se para eles dizer que às vezes se consideram um bom leitor é porque na maioria 

das outras não se considera assim, então o resultado é preocupante, principalmente no 

caso das turmas de 4.º ano que possuem metade de seus participantes nessa condição. Se 

for dessa forma que os alunos interpretaram a questão, apesar de ainda ter uma certa 

vantagem percentual sobre os iniciantes, os alunos concluintes demonstram uma 
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condição ainda baixa de autopercepção enquanto bons leitores, por estarem quase 

concluindo o curso de Letras. Esperava-se, portanto, que os concluintes se 

autopercebessem em sua maioria como sendo na maior parte das vezes bons leitores.  

Se, contudo, a maneira com a qual os participantes interpretaram a pergunta foi 

como sendo às vezes bons leitores como algo mais próximo ao sim, então seria possível 

inferir que o resultado da questão em pauta pode ser reflexo da maior frequência com 

que passaram a realizar seu automonitoramento quando leem ou, ainda, pode ser fruto 

de sua bagagem acadêmica adquirida no decorrer do curso, de suas vivências como 

leitores e, até mesmo, da experiência docente. Há também a possibilidade de que alguns 

desses estudantes do 4.º ano os quais afirmaram se considerar bons leitores, 

possivelmente, tenham sido influenciados por experiências com outras pesquisas 

semelhantes a esta (com as quais tiveram contato no decorrer de seus estudos 

acadêmicos). Infere-se, ainda, que alguns desses concluintes possuam a consciência de 

que se considerar um bom leitor é uma resposta esperada pela pesquisadora e pela 

sociedade de maneira geral, justamente por eles estarem concluindo um curso de Letras. 

Tabela 2 – Se os participantes se consideram ou NÃO bons leitores 

Se os 
participantes se 
consideram ou 

NÃO bons 
leitores 

 
Respostas positivas Respostas negativas 

 Sim Às vezes sim Não Às vezes não 

1.º ano 31% (n=11) 56% (n=20) 7% (n=3)  6% (n=2) 

 4.º ano 44% (n=7) 50% (n=8) 6% (n=1)  0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ainda em relação aos dados da Tabela 2, verifica-se que dentre os 11 

participantes de 1.º ano que afirmaram se considerar bons leitores, apenas 1 disse que 

lê de 30 minutos a 1 hora por semana, 6 responderam que leem de 1 a 2 horas por 

semana e 4 disseram que leem mais de 2 horas por semana (vide Apêndices XXIX a 

XXXII). Essas informações permitem inferir que a afirmação de se considerarem bons 

leitores, provavelmente, tenha sido relatada por alunos que possuem hábito de ler entre 

1 a 2 horas ou por mais de duas horas por semana. Isso pode ser indício de que esses 

participantes consideram o tempo dedicado à leitura fator relacionado com a qualidade 

de ser um bom leitor.  
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Quanto aos participantes de 4.º ano, dos 7 que se consideram bons leitores, 1 lê 

de 30 minutos a 1 hora por semana, 3 leem de 1 a 2 horas semanalmente e outros 3 leem 

mais de 2 horas por semana. Assim como ocorreu com os alunos de 1.º ano, os 

participantes de 4.º ano que se consideram bons leitores provavelmente também tenham 

relacionado essa condição com o tempo dedicado à leitura semanal. 

Dentre os 20 alunos de 1.º ano que às vezes se consideram bons leitores, 1 

afirmou que lê 30 minutos por semana, 7 deles leem entre 30 minutos e 1 hora por 

semana, 6 leem de 1 a 2 horas e 6 disseram que leem mais de 2 horas por semana. Com 

referência a esses participantes, diferente do que ocorreu com aqueles que se 

consideram bons leitores, o fato de às vezes se considerarem bons leitores, 

aparentemente, não está interligado em todos os casos com o tempo dedicado à leitura 

semanal, porque 12 desses 20 alunos, ou seja, mais da metade, leem de 1 a 2 horas ou 

mais que 2 horas semanalmente. 

Com relação aos 8 alunos de 4.º ano que às vezes se consideram bons leitores, 2 

leem de 30 minutos a 1 hora semanalmente, 3 possuem o hábito de ler de 1 a 2 horas 

por semana e 3 leem mais de 2 horas por semana. Assim como no caso dos alunos de 1.º 

ano que às vezes se consideram bons leitores, dentre os participantes de 4.º ano que se 

posicionam da mesma forma, parece que em sua maioria também não há relação direta 

entre o fato de ser um bom leitor com o tempo dedicado à leitura na semana, devendo 

existir, portanto, outros fatores que influenciaram nas respostas desses participantes. 

Dos 2 alunos de 1.º ano que às vezes não se consideram bons leitores, um 

afirmou que lê 30 minutos e 1 disse que lê mais de 2 horas por semana. Dos 3 alunos 

iniciantes que não se consideram bons leitores, 2 leem 30 minutos e o outro lê de 1 a 2 

horas por semana. É possível inferir, por meio desses dados, que para esses acadêmicos, 

o fato de ser bom leitor também não está diretamente relacionado ao tempo semanal de 

leitura. De maneira geral, para os alunos de 1.º ano, não há como afirmar se o tempo 

dedicado à leitura semanalmente interfere na autopercepção da condição de bons 

leitores ou, ao menos, em uma expressiva parte deles.  

 Dentre os acadêmicos de 4.º ano não houve respostas “às vezes não” para a 

pergunta que buscava saber se eles se consideram bons leitores. O único participante 

que respondeu não se considerar um bom leitor afirmou que lê 30 minutos por semana. 
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Nesse caso, percebe-se que parece existir relação dessa autopercepção de não ser um 

bom leitor com o tempo dedicado para a leitura durante a semana. Verificou-se, 

também, se há correspondência da autopercepção sobre se considerarem bons leitores 

com a autopercepção relacionada a se considerarem leitores críticos, conforme a 

próxima análise, baseada nos dados da Tabela 3, a seguir. 

De acordo com a Tabela 3, dos 11 participantes de 1.º ano que se consideram 

bons leitores, 6 também se consideram leitores críticos e 5 às vezes se consideram 

leitores críticos. Já entre os 7 alunos de 4.º ano que se consideram bons leitores, 4 

igualmente se consideram leitores críticos e 3 às vezes se consideram leitores críticos. 

Dentre os 20 alunos de 1.º ano que às vezes se consideram bons leitores, 15 também se 

consideram apenas às vezes leitores críticos; 3 deles, apesar de às vezes se considerarem 

bons leitores, consideram-se sempre leitores críticos e, ainda, 2 às vezes não se 

consideram leitores críticos (vide Apêndices XXIX a XXXII). 

Entre os 2 alunos de 1.º ano que às vezes não se consideram bons leitores, 1 às 

vezes se considera um leitor crítico e 1 não se considera um leitor crítico. Já dentre os 3 

que responderam que não se consideram bons leitores, 2 às vezes se consideram leitores 

críticos e 1 não se considera um leitor crítico. Com relação aos participantes de 4.º ano, 

dos 7 que se consideram bons leitores, 4 igualmente se consideram leitores críticos e 3 

às vezes se autopercebem como leitores críticos. Dos 8 que às vezes se consideram bons 

leitores, 2 se autopercebem como leitores críticos e 6 deles às vezes se consideram 

leitores críticos. Já o único participante de 4.º ano que não se considera um bom leitor 

também não se considera um leitor crítico. 

Tabela 3 – Bom leitor x Leitor Crítico 
(Continua) 

  
Consideram-

se leitores 
críticos 

Às vezes se 
consideram 

leitores 
críticos 

Às vezes NÃO se 
consideram 

leitores críticos 

 
 
 

NÃO se 
consideram 

leitores críticos 

Consideram
-se bons 
leitores 

1.º ano 
(n=11) 

n=6 n=5 ----------------------  ---------------------- 

4.º ano 
(n=7) 

n=4 n=3 ----------------------  ---------------------- 

Às vezes se 
consideram 
bons leitores 

1.º ano 
(n=20) 

n=3 n=15 n=2  ---------------------- 

4.º ano 
(n=8) 

n=2 n=6 ----------------------  ---------------------- 
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Tabela 3 – Bom leitor x Leitor Crítico 
(Conclusão) 

Às vezes 
NÃO se 

consideram 
bons leitores 

1.º ano 
(n=2) 

---------------- n=1 ----------------------  n=1 

4.º ano 
(n=0) 

---------------- --------------- ----------------------  ---------------------- 

NÃO se 
consideram 
bons leitores 

1.º ano 
(n=3) 

---------------- n=2 ----------------------  n=1 

4.º ano 
(n=1) 

---------------- --------------- ----------------------  n=1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota-se, então, que tanto entre alunos de 1.º ano quanto entre alunos de 4.º ano a 

maioria dos que se consideram bons leitores também se autopercebem como leitores 

críticos e vice-versa, permitindo a inferência de que para esses alunos os dois conceitos 

são semelhantes. Apesar de “bom leitor” e “leitor crítico” serem conceitos 

complementares, não são sinônimos4.  

Ainda com relação à Tabela 3, percebe-se que apesar de haver bons índices de 

alunos que se consideram leitores críticos sempre ou às vezes, permanece a dúvida 

sobre a concepção que esses acadêmicos têm a respeito do que é ser um leitor crítico 

(FINGER-KRATOCHVIL, 2009; NEVES, 2003; FULGÊNCIO; LIBERATO, 1998), 

pois essa concepção, certamente, influenciou nas respostas que originaram os dados 

apresentados nessa Tabela. Como houve um índice elevado, principalmente entre os 

acadêmicos de 4.º ano, de respostas “às vezes sim”, é possível inferir que talvez lhes 

falte durante o curso uma disciplina específica que trate a respeito de temas 

relacionados ao conceito de leitor crítico, bem como fomente o avanço na criticidade 

desses alunos enquanto leitores. Além disso, é importante que essa disciplina permita- 

lhes ter conhecimento aprofundado de como ensinar seus futuros alunos a se tornarem 

leitores críticos e, por sua vez, cidadãos críticos, já que é esse um dos objetivos 

propostos pelos PCNs (1998), DCEs (2008) e BNCC (2017), conforme discutido na 

revisão de literatura deste trabalho.  

Ressalta-se que a condição de leitor crítico faz parte das características do bom 

leitor (proficiente), mas para ser um leitor proficiente não basta apenas possuir a 

                                                           
4 Havia a intenção de rodar um programa de estatística para correlacionar individualmente os dados dos 
participantes que se consideram bons leitores/leitores críticos/tempo de leitura por semana, porém, não foi 
possível devido à forma como foi elaborado o questionário. Sendo assim, efetuou-se uma comparação de 
forma geral e manual. Sugere-se que em futuras pesquisas semelhantes a esta, correlações dessa forma 
sejam efetuadas.  
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criticidade, pois conforme foi apresentado na revisão de literatura, existem outros 

aspectos inerentes ao leitor proficiente (bom leitor). Esses aspectos abarcam questões 

como: definir e conhecer objetivos de leitura e quais estratégias precisam ser utilizadas 

para compreender melhor um texto, utilizar as estratégias adequadamente, capacidade 

de executar inúmeras ações no decorrer de uma leitura para alcançar a compreensão, 

dentre outros. 

Entende-se que um leitor proficiente também deve possuir regular hábito de 

leitura, pois ler com frequência é muito importante no processo de aquisição da 

proficiência leitora. Por essa razão, os participantes foram questionados a respeito de 

seu hábito de leitura (vide Tabela 4, a seguir). 

Tabela 4 – Hábito de leitura 

N.º de livros 
em casa 

 1 a 10 11 a 20 21 a 50 50 a 100 
Mais de 

100 
Não 

respondeu 

1.º ano 37% 28% 13% 11% 8% 3% 

4.º ano 0% 19% 19% 31% 31% ------ 

Costuma ir 
a bibliotecas 

 Sim Não Às vezes 

Quando o 
professor 

recomenda 
algum 

material 

------ ------ 

1.º ano 33% 8% 56% 3% ------ ------ 

4.º ano 43% 6% 38% 13% ------ ------ 

Costuma 
acessar 

bibliotecas 
virtuais 

 
 
 
 

 Sim Não Às vezes 

Quando o 
professor 

recomenda 
algum 

material 

------ ------ 

1.º ano 34% 19% 39% 8% ------ ------ 

4.º ano 25% 19% 56% 0% ------ ------ 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme apresenta a Tabela 4, quando se perguntou quantos livros, 

aproximadamente, cada participante possui em casa, dos alunos de 1.º ano, 37% (n=13) 

afirmaram ter de 1 a 10 livros em casa, 28% (n=10) de 11 a 20, 13% (n=5) de 21 a 50, 

11% (n=4) de 50 a 100 e 8% (n=3) afirmaram que possuem mais de 100 livros em casa. 

1 aluno iniciante (3%) não respondeu, informação a qual permite supor que, talvez, não 

possua livros em casa. Dos alunos de 4.º ano, 19% (n=3) afirmam ter de 11 a 20 livros 
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em casa, 19% (n=3) de 21 a 50, 31% (n=5) de 50 a 100, e 31% (n=5) disseram ter mais 

de 100 livros em sua residência. 

Como é possível perceber, dentre os alunos do 4.º ano, houve um aumento na 

quantidade de livros disponíveis em casa em comparação com os alunos de 1.º ano. 

Infere-se que esses alunos de último ano, por terem se tornado leitores mais conscientes 

da importância do hábito de ler, também se tornaram consumidores mais assíduos de 

livros ou, possivelmente, adquiriram mais livros por precisarem para suas atividades 

acadêmicas, bem como por sugestão de professores da graduação no decorrer da 

formação em Letras Português. 

A pesquisadora observou, ainda, que a maioria dos que responderam ter de 50 a 

100 livros ou mais de 100 livros em casa também afirmou que foram seus pais os 

responsáveis por adquirirem o gosto pela leitura (Apêndice XII). Esses pais que mais 

incentivaram seus filhos a gostar de ler, provavelmente, tenham maior consciência da 

importância desse hábito para a construção de um cidadão crítico e, por essa razão, 

adquiriram livros para que seus filhos tivessem maior contato com leitura desde cedo. 

Outra conclusão à qual se pode chegar é a de que esses pais também tiveram maior 

contato com leitura e, talvez, isso seja fruto de um nível de escolaridade mais avançado.  

Ainda em relação aos dados da Tabela 4, pode-se observar que entre os alunos 

de 1.º ano, 33% (n=12) afirmaram que costumam frequentar bibliotecas (por exemplo, 

biblioteca pública, da universidade, entre outras.), 8% (n=3) não costumam frequentar 

bibliotecas, 56% (n=20) às vezes frequentam e 3% (n=1) apenas frequentam se o 

professor recomendar algum material que lá esteja disponível. Dentre os participantes 

do 4.º ano, 43% (n=7) disseram que costumam frequentar bibliotecas, 6% (n=1) não, 

38% (n=6) às vezes e 13% (n=2) frequentam apenas se o professor recomendar algum 

material que esteja lá disponível. 

Percebe-se que além de uma parte dos alunos ter um acervo de livro em casa, a 

maioria dos acadêmicos de Letras Português que participou desta pesquisa, tanto 

iniciantes quanto concluintes, possui o hábito de frequentar bibliotecas. Essa 

informação provavelmente tenha relação com a frequência e qualidade de suas leituras, 

pois se eles não possuem determinados livros em casa, buscam ler por meio de 

bibliotecas. 
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Quanto ao acesso a bibliotecas virtuais, dos alunos de 1.º ano, 34% (n=12) 

afirmaram que costumam acessar, 19% (n=7) não costumam, 39% (n=14) às vezes e 

8% (n=3) só quando o professor recomenda algum material que esteja lá disponível. 

Entre os alunos de 4.º ano, 25% (n=4) costumam acessar bibliotecas virtuais, 19% 

(n=3) não, e 56% (n=9) às vezes acessam, e nenhum participante afirmou que acessa 

bibliotecas virtuais apenas se for solicitado pelo professor. Aparentemente, há um 

pequeno crescimento do hábito de às vezes acessar bibliotecas virtuais entre os 

acadêmicos do último ano em comparação com os alunos do 1.º. Parcialmente, esse 

dado revela maior autonomia dos alunos concluintes na busca de informações nessa 

modalidade de biblioteca, conforme é o esperado à medida que o acadêmico avança em 

seus estudos, todavia, esse crescimento poderia ser mais positivo por se tratar de alunos 

do último ano de Letras. 

É provável que a postura dos acadêmicos de 4.º ano de buscar material de leitura 

em mais de uma fonte possua relação com o fato de serem leitores mais estratégicos 

(FINGER-KRATOCHVIL, 2009), i.e., que já conseguem detectar seus objetivos de 

leitura/aprendizado e eleger quais ações serão mais úteis para alcançá-los. Essa postura, 

possivelmente, também esteja relacionada com o fato de que esses participantes 

possuem maior arcabouço teórico e, também possua relação com suas experiências 

como leitores – provável fruto das exigências e vivência acadêmica no perpasse do 

curso de Letras. 

Outro fator que pode ter relação com uma postura mais autônoma dos alunos de 

4.º ano é o fato de eles participarem de pesquisas de iniciação científica no decorrer do 

curso, de terem apresentado trabalhos durante as aulas e, também, do desenvolvimento 

de seus trabalhos de conclusão de curso, que os torna pesquisadores mais ativos e que 

sabem da necessidade de se utilizar inúmeras fontes para buscar materiais de leitura.  

Apesar de haver uma melhora nos índices de frequência a bibliotecas e acesso a 

bibliotecas virtuais entre os alunos de 1º. e 4.º ano, por se tratar de participantes que são 

acadêmicos de Letras, esses índices ainda são relativamente baixos. Porém, é preciso 

considerar o fato de que todos os participantes afirmaram ler também outros materiais e 

gêneros além de livros, como artigos científicos, revistas e blogs, por exemplo. É 

importante esclarecer que o resultado dos dados a respeito de leitura frequente de livros, 
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seja literário, de autoajuda, acadêmico, dentre outros, conforme relatado no Apêndice 

XIII, não significa que esses livros necessariamente sejam de bibliotecas. 

Com relação a alguns dos outros materiais, além de livros, que são lidos com 

frequência pelos participantes (Apêndice XIII), 33% (n=12) dos alunos de 1.º ano leem 

mais revista, 33% (n=12) jornal, 14% (n=5) artigos científicos, 22% (n=8) blogs, 78% 

(n=28) redes sociais e 25% (n=9) websites. Entre os alunos de 4.º ano, 25% (n=4) 

afirmaram que leem com mais frequência revista, 19% (n=3) jornal, 31% (n=6) artigos 

científicos, 44% (n=7) blogs, 75% (n=12) redes sociais e 50% (n=8) websites. 

Lembrando que na questão cujas respostas deram origem a esses dados era possível 

marcar mais de uma alternativa. Destaca-se que houve um relevante aumento de 

percentual quanto à leitura de artigos científicos comparando iniciantes e concluintes 

(de 14% no 1.º ano para 31% no 4.º ano). Esse dado revela um maior interesse por parte 

dos concluintes em ler a respeito de pesquisas realizadas em sua área e, provavelmente, 

isso seja fruto de uma maior consciência leitora e postura pesquisadora advindas da 

trajetória na graduação. 

A partir das informações sobre frequência ou acesso a bibliotecas, aliadas aos 

dados acima apresentados, pode-se entender que os participantes desta pesquisa 

possuem, de maneira geral, o hábito de leitura, mas ainda é um índice não muito 

satisfatório por se tratar de acadêmicos de Letras. Esse hábito leitor, vinculado ao tempo 

por semana dedicado à leitura (Apêndice XI), pode ter influenciado no fato de haver um 

número expressivo de participantes que se consideram bons leitores, conforme 

apresentado na Tabela 2, anteriormente. 

É possível inferir que alguns desses alunos, provavelmente, julgam que para ser 

um bom leitor (proficiente) basta realizar leituras com frequência, porém, talvez não 

tenham (ainda) o conhecimento teórico a respeito de criticidade, estratégias, 

automonitoramento e objetivos de leitura, que também fazem parte das características 

inerentes a um bom leitor o qual se pode denominar também de estratégico (FINGER-

KRATOCHVIL, 2009; SOLÉ, 2008; CAFIERO, 2005). A seguir, são abordadas 

questões voltadas à autoavaliação dos estudantes enquanto leitores, bem como a respeito 

do leitor crítico e estratégico. 
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4.2 A respeito da autoavaliação enquanto leitor 

A autoavaliação que um (futuro) professor de língua materna faz enquanto leitor 

certamente influencia em suas (futuras) práticas de ensino de leitura. Por essa razão, é 

fundamental que esse (futuro) docente seja, primeiramente, um leitor proficiente. 

Pesquisas a respeito de leitura e ensino como as que foram realizadas por Baretta, 

Finger-Kratochvil e Silveira (2012), Baretta (2008), Dymock (2005), Braga e Silvestre 

(2002), Duke, 2000; Costa (2002) e Solé (1998) apontam para a importância da 

realização eficaz de leitura, com uma compreensão sólida, a fim que leitores se tornem 

cidadãos críticos, preparados para compreender o que leem e também os contextos e 

situações nos quais se inserem. 

Portanto, para que um leitor consiga ser estratégico, é preciso que ele possua 

outras características de um leitor proficiente além da criticidade, como por exemplo, 

conhecer e definir seus objetivos de leitura, automonitorar suas leituras e dominar 

estratégias que irão contribuir para sua compreensão leitora e, consequentemente, com 

sua postura crítica diante do que lê. Sendo assim, buscou-se saber como esses 

participantes autoavaliam a maneira como realizam suas leituras, se conhecem e/ou 

utilizam, em suas práticas leitoras, objetivos e estratégias de leitura, por exemplo.  

A fim de saber sobre a autoavaliação dos (futuros) professores de língua materna 

em relação ao uso de estratégias de leitura, buscou-se entender sobre o que eles fazem 

quando não entendem alguma coisa ao ler um texto. Nessa pergunta (questão n.º 35 do 

Apêndice I) era possível marcar mais de uma alternativa. As informações relativas a ela 

encontram-se, a seguir, no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Ações enquanto leitor quando NÃO entende alguma coisa durante uma leitura 
(participantes de 1.º e 4.º ano) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com o Gráfico 1, com relação às ações tomadas quando o leitor não 

entende algo em uma leitura, dentre os participantes de 1.º ano, 50% (n=18) afirmaram 
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que continuam lendo para entender, 36% (n=13) leem todo o texto novamente, 69% 

(n=25) leem novamente a parte que não entenderam, 50% (n=18) procuram no 

dicionário as palavras desconhecidas, 3% (n=1) desistem e param de ler e 17% (n=6) 

responderam que usam outro procedimento. Na opção “outro procedimento” 

encontraram-se respostas como: procurar ajuda; dar uma pausa, relaxar e então retornar 

à leitura; usar notas de rodapé; pedir auxílio de alguém que entenda do tema lido; ler em 

voz alta para assim conseguir associar o que foi ouvido com o que foi lido; fazer 

pesquisa no Google. 

O Gráfico 1 mostra também que entre os alunos de 4.º ano, as respostas para 

essa mesma questão foram: 38% (n=6) continuam lendo para entender, 31%(n=5) leem 

todo o texto novamente, 75% (n=12) leem novamente a parte que não entenderam, 56% 

(n=9) procuram no dicionário as palavras desconhecidas e 6% (n=1) buscam outro 

procedimento como: procurar a opinião/interpretação de algum outro autor. Verifica-se 

nesta questão que a porcentagem de alunos concluintes os quais dizem que leem todo o 

texto novamente para entender algo em uma leitura é menor do que a de iniciantes e, 

por sua vez, houve uma maior porcentagem de alunos de 4.º ano que afirmam que leem 

novamente a parte que não entenderam em relação aos de 1.º ano. Essa informação 

sugere uma maior proficiência leitora dos alunos de último ano que já não leem todo o 

texto para entender, mas apenas o trecho que não entenderam, o que faz com que a 

leitura seja mais ágil e compreendida mais rapidamente. 

Além disso, considera-se bastante positivo o fato de que 16% (n=6) dos 

participantes de 1.º ano e 6% (n=1) dos participantes de 4.º ano elencaram outras opções 

de estratégias utilizadas a fim de entender melhor algo de um texto, pois mostra maior 

diversidade de estratégias conhecidas das quais fazem uso quando não entendem 

alguma informação de determinado texto. Reitera-se que as estratégias de leitura são, de 

acordo com Solé (1998), ações que o leitor utiliza para auxiliar em sua aquisição, 

armazenagem, recuperação e uso de informações durante uma leitura. Portanto, são 

importantes para facilitar o aprendizado e a compreensão textual. 

Ainda de acordo com o Gráfico 1, aparentemente, a maioria dos participantes faz 

uso de alguma ação quando não entende alguma coisa de suas leituras, pois apenas 1 

aluno de 1.º ano afirmou que desiste e para de ler caso não entenda algo de um texto, 

logo, sem fazer uso de alguma estratégia que o auxilie a compreender melhor. Não há 
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como ter certeza se esses alunos os quais utilizam estratégias de leitura para sanar 

dúvidas de compreensão textual, necessariamente, possuem conhecimento teórico a 

respeito do tema, bem como se consideram que essas ações são consideradas estratégias 

de leitura. 

Por se tratar de uma questão relacionada ao uso de estratégias de leitura, de certa 

forma, pode-se verificar se esses participantes são ou não leitores estratégicos. Vale 

reiterar que o leitor estratégico é aquele que automonitora suas leituras e, além disso, 

analisa e orienta sua prática leitora conforme seus objetivos, e sabe quando e quais 

estratégias utilizar para melhorar sua compreensão (FINGER-FRATOCHVIL, 2009). É 

possível depreender, portanto, que o leitor estratégico é também proficiente e, por 

consequência, crítico.  

Sabendo da relação que o uso de estratégias de leitura possui com a criticidade 

ao ler e com a condição de ser um leitor proficiente, observou-se que uma parcela 

expressiva de participantes de todas as turmas demonstrou utilizar estratégias na 

realização de suas leituras e a maior parte relatou se considerar sempre ou às vezes ser 

um leitor crítico, informação que pode estar correlacionada com o fato desses 

participantes serem leitores proficientes. Apesar disso, uma considerável parte dos 

alunos de 1.º ano aparentou ter dificuldades em definir quais são as características de 

um leitor proficiente (Apêndice XXIV), pois 28% (n=10) de acadêmicos iniciantes não 

responderam à questão que buscava saber sobre o que é ser um leitor proficiente, 

provavelmente, por lhes faltar certeza para responder e, por essa razão, preferiram não 

se posicionar. Das turmas de 4.º ano, apenas 1 participante não respondeu à questão que 

perguntava o que é ser um leitor proficiente, supostamente, por também desconhecer 

esse conceito. Com relação a todas as respostas em branco, pode ser que estejam 

relacionadas à pressa de terminar ou cansaço, já que era uma das últimas perguntas do 

questionário (Questão n.º 38 do Apêndice I). 

Ainda sobre essa questão, 19% (n=7) dos alunos iniciantes afirmaram 

claramente não saber o que é um leitor proficiente, dado que de certa forma era 

esperado pela pesquisadora, visto que ainda estão no início do curso. Além disso, 

verificou-se que essa dúvida, provavelmente, é sanada no decorrer do curso, conforme 

discussão sobre a análise das disciplinas voltadas ao ensino de língua e literatura, na 

última seção deste capítulo.  
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Embora 19% dos alunos de 1.º ano tenham afirmado não saber o que significa 

ser um leitor proficiente, a maioria de 53% (n=19) buscou fazer uma definição sobre o 

tema e revelou certo conhecimento teórico a respeito do assunto, como por exemplo: “É 

um leitor, que além de ler sabe interpretar o texto, compreender o texto em sua 

integridade, sua finalidade, objetivo” (P4). Quanto aos alunos de 4.º ano, a maioria 

(94%, n=15) também demonstrou saber, ao menos parcialmente, o que é um leitor 

proficiente, como o exemplo do P1: “É aquele que compreende os sentidos e não apenas 

decodifica, capaz de imprimir sentido ao texto, relacionar com textos já lidos” 

(Apêndice XXIV), informação que era esperada pela pesquisadora, visto que eles estão 

concluindo o curso de Letras. Na análise desta questão observou-se uma fragilidade 

quanto às respostas de 1.º ano, pois de fato não poderiam ter consciência exata do que é 

ser um leitor proficiente, talvez fosse melhor ter questionado sobre quais são as ações 

inerentes a um bom leitor, por exemplo.  

Apesar da fragilidade encontrada nesta questão, é possível inferir que grande 

parte dos participantes aparenta ler de maneira proficiente e essa conclusão é 

corroborada pelos dados da pergunta que pretendia saber se os acadêmicos consideram 

haver diferença entre ler para estudar, ler para aprender sobre um determinado assunto e 

ler para entretenimento/lazer. 

Essa pergunta está relacionada ao conhecimento sobre objetivos de leitura, 

porquanto de acordo com Kintsch e Rawson (2013), Souza (2010), Baretta (2008), 

Flôres (2008) e Cafiero (2005), saber identificar os objetivos de leitura é uma das 

características de um leitor proficiente. Na questão referente aos objetivos de leitura, a 

maioria – 64% (n=23) do 1.º ano e 75% (n=12) do 4.º ano – respondeu que considera 

haver diferença entre ler para estudar, ler para aprender sobre um determinado assunto e 

ler para entretenimento/lazer, de acordo com os seguintes exemplos: “Sim, pois muitas 

vezes a leitura por lazer é mais descontraída e consecutivamente mais fácil de ser feita e 

compreendida, já a leitura para aprender algo ou estudar necessita de uma atenção maior 

e, até mesmo, de métodos para se recordar de fragmentos como grifo e anotações” (P9 – 

1.º ano); “Sim, o desdobramento de cada pessoa muda de acordo com o objetivo da 

leitura” (P4 – 4.º ano). 

Contudo, não se pode desconsiderar que uma parcela de alunos (22% (n=8) do 

1.º ano e 19% (n=3) do 4.º ano) não consideram que exista diferença entre ler para 
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estudar, ler para aprender sobre um determinado assunto e ler para entretenimento/lazer 

(Apêndices XVI e XVII). Essa verificação pode ser constatada conforme os exemplos: 

“Não, em qualquer modo de leitura se adquire conhecimento” (P33 – 1.º ano); “Não, 

pois tudo gera conhecimento” (P10 – 4.º ano), logo, é possível inferir que para uma 

parcela de participantes objetivos de leitura é confundido com aprendizado/aquisição de 

conhecimento. Há também 14% (n=5) dos alunos de 1.º ano e 6% (n=1) de 4.º ano que 

não responderam a essa questão, provavelmente, por também não considerar que exista 

alguma diferença nessas leituras. Ao que parece, para esses participantes que não 

consideram haver essa diferença ou não responderam falta embasamento teórico a 

respeito do que são objetivos de leitura, principalmente aos alunos concluintes, pois já 

perpassaram praticamente todos os anos da graduação, visto que a pesquisa foi aplicada 

no mês de junho, restando aos formandos apenas 4 meses para conclusão do curso. 

Diante dos dados apresentados até o momento, observa-se que existe uma 

provável lacuna na grade curricular do curso de Letras Português em relação à teoria 

sobre a habilidade de leitura e seus assuntos correlatos. Sugere-se que esses acadêmicos 

busquem instruções mais aprofundadas acerca do tema e de outros que envolvem a 

compreensão leitora, pois é essencial que um (futuro) professor de língua materna 

possua consolidado conhecimento teórico sobre objetivos e estratégias de leitura e 

outros relacionados com proficiência leitora, para que possam utilizá-los em suas 

práticas de leitura. 

Esses conhecimentos e práticas do (futuro) docente lhe darão respaldo para 

traçar seus objetivos de ensino de leitura, bem como elaborar planejamentos a fim de 

sanar eventuais lacunas de compreensão que perceber em seus alunos. Dessa maneira, 

os alunos aprenderão também a traçar objetivos e utilizar estratégias para melhorar seus 

níveis de compreensão textual e proficiência leitora (FERRAREZI JR.; CARVALHO, 

2017; ANGELO; MENEGASSI, 2016; SHIMAZAKI; MENEGASSI, 2016; 

GUIMARÃES; RIBAS, 2015; BARETTA, FINGER-KRATOCHVIL, SILVEIRA, 

2012; FINGER-KRATOCHVIL, 2009). Com relação ao ensino de leitura, na próxima 

seção, discute-se especificamente sobre questões relacionadas com a (futura) prática 

docente dos participantes. 
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4.3 A (futura) prática docente 

Nesta seção são analisadas as respostas às perguntas relacionadas ao 

posicionamento (autoavaliação) dos participantes sobre a sua (futura) prática docente. 

Para isso, inicia-se a discussão por meio do Gráfico 2 que apresenta dados referentes à 

questão que buscava saber se o participante considerava se há ou não diferença entre 

alfabetização e letramento (Questão n.º 39 do Apêndice I). 

 
Gráfico 2 – Se há ou não diferença entre alfabetização e letramento (participantes de 1.ºano) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação aos dados exibidos pelo Gráfico 2, dos alunos de 1.º ano, 17% 

(n=6) responderam que existe diferença entre alfabetização e letramento, e 78% (n=28) 

responderam que não existe essa diferença. 5% (n=2) não responderam à essa questão, 

possivelmente, porque não tinham certeza da resposta ou talvez porque de fato não 

sabiam. Há, ainda, a possibilidade de esses 5% estarem com pressa de terminar ou 

cansados, pois essa também é uma das últimas perguntas do questionário (Apêndice I). 

Não há gráfico de respostas dos alunos de 4.º ano porque dentre eles, 100% 

responderam que alfabetização e letramento não são a mesma coisa, informação 

considerada bastante satisfatória em relação às expectativas da pesquisadora referentes a 

esse tópico, haja vista que os alunos de 4º. ano estão em fase final do curso de Letras 

Português. De maneira geral, considera-se que as respostas relativas à pergunta, são 

animadoras, uma vez que todos os alunos concluintes demonstraram saber que há 

diferença entre alfabetização e letramento. Nesta questão pode-se perceber uma 

17%

78%

5%

Sim

Não

Não respondeu



81 
 

fragilidade em relação às respostas dos alunos iniciantes, pois entende-se que estes 

apresentam em sua maioria dificuldades para entender a diferença entre leitura e 

letramento, já que provavelmente não possuem esse conhecimento oriundo de sua 

trajetória escolar. Logo, os comparativos realizados entre respostas de 1.º com 4.º ano 

não são tão efetivos como se esperava na construção do questionário. Percebeu-se que o 

comparativo seria mais eficaz se esta fosse uma questão dissertativa. 

Apesar disso, os dados relacionados a essa questão mostram que as dúvidas 

ainda existentes a respeito desse tema, dentre os participantes de 1.º ano, são sanadas no 

decorrer do curso, já que nenhum dos participantes de 4.º ano demonstrou ter dúvidas 

quanto à diferença entre esses dois conceitos. Essa informação também era esperada 

pela pesquisadora, ou seja, que houvesse avanços positivos entre os alunos concluintes 

em comparação com os iniciantes, e pode ser ratificada com a análise das disciplinas 

que constam na seção 4.4, a seguir. 

O resultado da questão acima analisada é positivo, pois letramento e 

alfabetização são assuntos intrinsicamente ligados ao processo de leitura e é de suma 

importância que (futuros) professores de língua materna dominem esses conceitos para 

que haja uma eficaz prática docente em leitura. É válido reiterar que esses (futuros) 

professores precisam ter a consciência de que leitura é um processo complexo iniciado 

no momento em que se decodificam as letras, mas que perpassa por várias etapas até 

que se chegue à compreensão textual plena, conforme apontam Scliar-Cabral (2015), 

Morais (2013), Souza e Costa Garcia (2012), e outros. Além disso, os docentes 

precisam ter clareza de que o conceito de letramento está na realidade vinculado a 

inúmeros eventos de letramento nos quais uma pessoa está inserida, como por exemplo, 

letramento acadêmico, letramento escolar, utilização de um caixa eletrônico, uso de um 

ônibus, dentre outros (PADILLA; LOPEZ; DOUGLAS, 2014; CARLINO, 2013; 

SILVA; ARAÚJO, 2012; ROJO, 2011; PINHEIRO; ARAÚJO, 2012; SOARES, 2004). 

É fundamental também que esses (futuros) docentes saibam que uma pessoa 

alfabetizada não é, necessariamente, letrada em determinado evento de letramento e que 

uma pessoa letrada em certo evento não necessariamente é alfabetizada, porquanto uma 

pessoa analfabeta é capaz de utilizar serviços de transporte público (ônibus, trem, dentre 

outros). Flôres (2008, p. 31) afirma que “ler [...] não se reduz a decodificar. Inclusive o 
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termo letramento, bem mais recente do que a palavra alfabetização, surgiu em resposta à 

reflexão teórica sobre a natureza do ato de ler”. 

Conforme as respostas dos participantes sobre a diferença entre alfabetização e 

letramento, pode-se inferir que eles entendem que uma pessoa letrada não 

necessariamente é alfabetizada e vice-versa, apesar de que, segundo Morais (2014), 

embora alfabetização e letramento não sejam a mesma coisa, dificilmente a condição de 

ser alfabetizado não esteja relacionada com a de ser letrado. Ademais, os professores de 

língua materna precisam ter todo esse conhecimento bem definido para utilizá-lo em 

suas práticas docentes de leitura. O letramento configura um aparato de práticas sociais 

que envolvem a escrita e a leitura, mas não é a mesma coisa que alfabetização, porém, 

ambos fazem parte do processo de ensino de leitura, assim como englobam o processo 

de compreensão textual. 

Novamente, evidencia-se a relevância do papel do professor e que este tenha 

sólidos conhecimentos a respeito de todos os conceitos que envolvem o processo leitor 

do qual também fazem parte as estratégias de leitura. Nos eventos de letramento que 

envolvem leitura, certamente, as estratégias são importantes ferramentas. Por essa razão, 

buscou-se saber se os acadêmicos (futuros) professores de língua materna conheciam 

alguma estratégia de leitura. A seguir, apresentam-se os Gráficos 3 e 4 que dizem 

respeito a essa questão (Questão n.º 41 do Apêndice I). 

Gráficos 3 e 4 – Conhecimento sobre estratégias de leitura (participantes de 1.º ano e 4.º ano, 
respectivamente)

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nessa questão, dentre os alunos de 1.º ano, 14% (n=5) não responderam, talvez 

porque não possuem conhecimento e/ou não têm certeza sobre o que são estratégias de 
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leitura ou, ainda, porque já estavam cansados ou com pressa de terminar, visto que essa 

era a antepenúltima pergunta do questionário. 

Dos participantes de 1.º ano que responderam à questão, 42% (n=15) afirmaram 

que conhecem alguma estratégia de leitura e 44% (n=16) disseram que não conhecem. 

Dos participantes de 4.º ano, todos responderam à questão, sendo que 56% (n=9) 

disseram que sim e 44% (n=7) disseram que não conhecem alguma estratégia de leitura. 

Ainda que a maioria dos alunos de 1.º ano (44%) tenha afirmado não conhecer alguma 

estratégia de leitura, uma porcentagem bastante próxima (42%) afirmou que sim, isso 

demonstra que apesar de ainda estar no início do curso de Letras Português, 

praticamente a metade dos participantes possui conhecimento a respeito desse tema. 

Apesar de grande parte dos alunos de 4.º ano (56%) ter afirmado que conhece alguma 

estratégia de leitura, uma expressiva porcentagem (44%) disse que não sabe o que são 

estratégias de leitura, informação que chama a atenção por se tratar de alunos 

concluintes de Letras Português. Talvez, esses acadêmicos não tenham recebido 

instrução sobre esse assunto durante a vida escolar e, aparentemente, também não a 

tiveram de forma aprofundada e/ou significativa no decorrer da graduação. Por essa 

razão, provavelmente, não ensinarão estratégias leitoras e conceitos correlatos a seus 

alunos.  

Essa questão está relacionada com o ensino de leitura, pois para que um docente 

esteja apto a ensinar seus alunos sobre o que são estratégias e como utilizá-las, é 

necessário que ele possua conhecimento estruturado acerca do tema. Estratégias 

também são importantes aliadas no sucesso em eventos de letramento que estejam 

relacionados à leitura e compreensão textual. É muito importante que (futuros) 

professores de língua materna tenham a consciência e o preparo teórico durante a 

graduação acerca do uso e ensino de estratégias de leitura, porquanto elas são 

fundamentais para o alcance de bons níveis de proficiência leitora (SOUZA et al, 2010; 

SILVA, 2001; BARETTA, 1998; SOLÉ, 1998; FULGÊNCIO, LIBERATO, 1998; 

KATO, 1990; KLEIMAN, 1989b). De acordo com Schlickmann, Jesus e Back (2016), 

Baretta, Finger-Kratochvil e Silveira (2012), Cafiero (2005), Braga e Silvestre (2002), 

Solé (1998) e Costa (2002), é fundamental que professores que visam contribuir para 

que seus alunos sejam leitores proficientes saibam utilizar estratégias, a fim de ensiná-

las de forma eficaz e com segurança. 
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A pergunta seguinte (Questão n.º 41-a do Apêndice I) era direcionada aos participantes 

que afirmaram conhecer alguma estratégia de leitura, questionou-se sobre quais 

conheciam, sendo que 2 dos 15 alunos de 1.º ano e 1 dos 9 alunos de 4.º ano que 

responderam “sim”, não disseram quais estratégias conhecem. Dentre as respostas 

fornecidas, seguem alguns exemplos: “Reler se não entendeu, grifar palavras 

desconhecidas e procurar seu significado” (P33 – 1.º ano); “Costumo compreender mais 

minhas leituras, com o acompanhamento de chá ou café. Ou com balas e chicletes” (P20 

– 1.º ano); “Fazer anotações nas bordas do texto com o significado de palavras 

desconhecidas. Fazer resumo” (P1 – 4.º ano); “Induzir ao aluno com textos atuais os 

quais estão em seu meio, memes, textos das redes sociais, dentre outros” (P7 – 4.º ano). 

Percebe-se que tanto dentre os alunos iniciantes quanto dentre os concluintes há 

participantes que possuem conhecimento de alguma estratégia de leitura elencada na 

revisão de literatura deste trabalho, como é o caso do P33 do 1.º ano e do P1 do 4.º ano, 

porém, ainda há respostas que não são de fato estratégias conforme apontam estudiosos 

da Psicolinguística, como ocorreu com P20 do 1.º ano e o P7 do 4.º ano. Outros 

exemplos estão no Apêndice XXVI e todas as respostas dessa questão e das outras 

questões desta pesquisa podem ser encontradas nos Apêndices XXIX a XXXII. 

Outra questão também relacionada com estratégias de leitura foi a que tinha 

como objetivo saber quais são as ações que ajudam os participantes a entender melhor o 

texto durante uma leitura (Questão n.º 36 do Apêndice I); esta era uma pergunta na qual 

era possível marcar mais de uma alternativa. Todos os participantes, tanto de 1.º quanto 

de 4.º ano informaram que praticam alguma ação que os ajuda a entender melhor um 

texto (Apêndices XXI e XXII). A pesquisadora considerou esse dado significativo, pois 

reforça a informação verificada na análise do Gráfico 1, discutida na seção 4.2, a qual 

permitiu constatar que a maioria dos participantes utiliza alguma estratégia quando não 

entende algo de um texto. 

De todas as possíveis ações disponíveis para serem marcadas, destacam-se 

alguns exemplos daquelas mais selecionadas pelos acadêmicos. Dentre os participantes 

de 1.º ano, 86% (n=31) releem o texto para compreender melhor ou verificar se 

compreenderam mesmo, 47% (n=17) procuram palavras desconhecidas no dicionário ou 

procuram por sinônimos, e 63% (n=21) sublinham o texto. Dentre os participantes de 4.º 

ano, 63% (n=10) releem o texto para compreender melhor ou verificar se 
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compreenderam mesmo, 56% (n=9) procuram palavras desconhecidas no dicionário ou 

procuram por sinônimos, e 69% (n=11) sublinham o texto. Se os acadêmicos utilizam, 

intuitivamente ou com conhecimento teórico, essas diversas estratégias de leitura, é 

provável que as ensinem a seus alunos. Todavia, se tiverem de fato conhecimento 

teórico e prático sobre a importância do uso das estratégias na prática leitora, 

certamente, esse conhecimento estará inserido em sua prática docente em leitura. Vale 

ressaltar que esse conhecimento também é muito importante para que esses (futuros) 

professores entendam que as estratégias precisam ser selecionadas de acordo com o 

objetivo de leitura e com o gênero textual e as ações por eles escolhidas nas respostas 

também podem, possivelmente, dar indícios de quais gêneros possuem mais costume de 

ler. Por exemplo, é improvável que se sublinhe o texto ao ler uma história em 

quadrinhos, porém, essa estratégia é bastante útil ao ler um artigo científico para realizar 

uma pesquisa ou a fim de estudar para uma prova. 

Ainda com relação ao ensino da leitura, já que este tópico trata acerca da (futura) 

prática docente dos participantes, faz-se necessário mencionar mais alguns dados 

importantes. O primeiro é com relação a uma questão dissertativa que perguntava se o 

participante entendia que a leitura precisa ser ensinada durante o ensino fundamental e 

médio, e solicitava-se que explicasse a resposta. Nessa questão, 5% (n=2) dos 

participantes de 1.º ano e 6% (n=1) dos participantes de 4.º ano não responderam, 

talvez, por lhes faltar certeza sobre o que responder e, por isso, preferiram não se 

posicionar. Pode ser também por essa ser uma das últimas questões e, ainda, 

dissertativa, que requer maior reflexão e conhecimento a fim de redigir uma resposta 

que não está pronta (para apenas ser escolhida), de acordo com o contexto que mais se 

aproxima do que o participante sabe/pratica. 

Dentre os acadêmicos que responderam, do 1.º ano, 95% (n=34) deram resposta 

positiva à questão, como por exemplo, as respostas de P12: “Sim. A leitura deve ser 

ensinada durante o ensino fundamental e médio, pois o aluno vai assim apreciar a leitura 

e adquirir conhecimento” e de P21: “Sim. A leitura deve ser ensinada durante o ensino 

fundamental e médio, pois o aluno vai assim apreciar a leitura e adquirir 

conhecimento”. Outros exemplos das respostas de iniciantes e concluintes encontram-se 

no Apêndice XXIII.  
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Entre os alunos do 4.º ano que responderam, 88% (n=14) deram resposta 

afirmativa à questão, como as respostas de P1: “Sim, para que o aluno não apenas 

decodifique as palavras, mas também compreenda os sentidos” e de P2: “Sim, pois a 

partir da leitura se forma "cidadãos" críticos, além de proporcionar um conhecimento de 

mundo maior”; e 6% (n=1) deram resposta negativa, conforme a resposta de P13: “A 

leitura precisa, sobretudo ser incentivada, pois ela se torna produtiva somente se não 

carregar a carga da obrigação. Penso que não se pode ensinar a leitura, mas inspirar 

a sua prática”. (Todas as respostas desta pesquisa podem ser encontradas nos 

Apêndices XXIX a XXXII). 

De maneira geral, as respostas para essa pergunta foram satisfatórias, pois 

apenas 4 dos 52 participantes não responderam e somente 1 aluno concluinte afirmou 

que não se pode ensinar a leitura. É provável que este acadêmico tenha ficado com 

alguma lacuna teórica a respeito do tema, porém, não se pode desconsiderar o fato dele 

acreditar que é necessário inspirar a prática de leitura. Sabe-se que uma boa 

compreensão leitora gera a proficiência que, por sua vez, advém dos conhecimentos 

prévios, inferências, conhecimento sobre objetivos, uso de estratégias, dentre outros. 

Porém, essa proficiência leitora é atingida por meio de práticas de leitura, assim como 

de seu ensino durante todas as fases escolares e, até mesmo, no ambiente acadêmico. 

Conforme já mencionado diversas vezes neste trabalho, é ponto comum entre 

pesquisadores da área de ensino de línguas que ler se aprende lendo e que o professor 

precisa ter essa consciência, todavia, ele também precisa saber que é necessário ensinar 

seu aluno a como fazê-lo, para que a compreensão sólida seja alcançada. Pouco vale 

apenas inspirar a ler sem se conhecer quão eficiente é essa prática para o estudante, o 

qual é também um cidadão em formação, pois se o aluno lê muito, mas pouco 

compreende, por consequência, pouco aprende e pouco utiliza o que leu em suas 

atividades escolares e cotidianas. Dessa forma, algo a mais precisa ser feito pelo 

professor a fim de que seus alunos aprendam a ler de forma eficaz e construtiva. 

Por fim, a outra pergunta relevante quanto ao ensino de leitura, tinha como 

objetivo saber se os participantes receberam algum tipo de instrução sobre como 

trabalhar a leitura em suas práticas docentes (Apêndice XXV). Cinco acadêmicos 

iniciantes não responderam, dado que corresponde a 14% da amostra total das respostas 

dessa pergunta. Dentre os alunos de 1.º ano que responderam à questão, 42% (n=15) 
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responderam que já receberam algum tipo de instrução de como trabalhar a leitura em 

sala de aula e 44% (n=16) responderam que não. Ainda que com uma pequena 

diferença, observa-se que a maioria dos participantes de 1.º ano afirmou não ter 

recebido nenhuma instrução sobre como trabalhar a leitura em sala de aula, informação 

que pode ter relação com o fato de estarem no início do curso, como por exemplo, P11 

que respondeu: “Não, pois ainda estou no 1.º ano” – vide Apêndice XXV. 

É importante destacar que a instituição na qual foi conduzida a pesquisa utiliza a 

divisão de turmas em algumas disciplinas, principalmente, naquelas de caráter mais 

prático, como a de “Laboratório de Leitura e Produção Textual”, que é ministrada por 

professores diferentes para a turma A e a turma B. Ainda que essa pergunta não se 

detivesse à instrução recebida apenas na universidade, é possível que uma das turmas 

tenha recebido alguma instrução sobre como trabalhar com a leitura em suas (futuras) 

aulas. Apesar disso, é importante mencionar que um dos participantes afirmou que seu 

conhecimento não adveio da universidade: “Sim, nas aulas práticas ou teóricas do curso 

de formação de docentes a leitura é considerada uma das prioridades na sala de aula e, 

por isso, tive contato com métodos e práticas de como trabalhar a leitura em sala”. – 

(P9). 

Ainda entre as respostas do 1.º ano, outro ponto que chamou a atenção da 

pesquisadora é que alguns alunos ainda confundem o momento de leitura em sala com o 

ensino de leitura, como relata o P31: “Sim. Quando trabalhei em sala com 3.º, 4.º e 5.º, 

as orientações eram para que a cada dia fossem separados quinze minutos para leitura 

livre, para que desta forma as crianças tomassem gosto pela leitura” (Apêndice XXV). 

Vale esclarecer que o objetivo dessa questão era relacionado ao ensino da leitura, 

levando-se em consideração os aparatos teóricos a respeito de compreensão leitora, 

como por exemplo, a observação dos objetivos ao se ler um texto e o uso de estratégias 

de leitura como formas de remediar possíveis dificuldades de compreensão.  

Com relação às respostas dos participantes de 4.º ano, pode-se verificar que 2 

alunos (12%) não responderam; apenas 2 participantes (12%) responderam que não 

receberam algum tipo de instrução de como trabalhar a leitura em sala de aula, porém, 

esperava-se que todos os alunos concluintes respondessem que já receberam algum tipo 

de instrução relativa ao tema. Apesar disso, 76% (n=12) dos alunos do último ano 

reportaram que receberam algum tipo de instrução. Todavia, dentre essas respostas 
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afirmativas, verificou-se que muitos graduandos ainda consideram os conceitos 

relacionados ao ensino da literatura como sinônimo de ensino de leitura, como se pode 

perceber nas respostas de alguns participantes, a seguir:  

“Sim, visto que neste ano estamos tendo Literatura e Ensino, que nos mostra 

como trabalhar.” (P1) 

 “Sim. Nas aulas de estágio principalmente e em Literatura e Ensino.” (P3) 

 “Sim, na graduação temos disciplinas que enfocam o ensino da literatura, 

mostrando a didática e possíveis temas.” (P5)  

Outros exemplos destacados pela pesquisadora estão no Apêndice XXV, 

lembrando que todas as respostas da pesquisa estão nos Apêndices XXIX a XXXII. 

Observou-se, ainda, que dentre as respostas afirmativas dos alunos de 4.º ano, 

assim como verificado entre as respostas afirmativas dos participantes de 1.º ano, alguns 

receberam instruções sobre trabalho com leitura em sala de aula em contextos fora da 

universidade, conforme a resposta do P6: “Sim. Durante o magistério, as disciplinas de 

estágio no curso de Letras, orientações para TCC, leitura de documentos norteadores do 

ensino e pensamentos de críticos” (Apêndice XXV).  

Mais uma vez, percebe-se a necessidade da existência de uma disciplina 

específica para ensinar sobre como os alunos (futuros) professores de língua materna 

devem trabalhar o ensino da leitura em sala de aula, i.e., uma disciplina que possibilite 

aos acadêmicos de Letras Português o aprendizado sólido de como utilizar e ensinar 

estratégias de leitura, definir objetivos para cada leitura, além disso, eles precisam 

também dominar ações como: realizar busca de palavras desconhecidas no dicionário; 

identificar características dos gêneros textuais; identificar problemas de compreensão 

leitora e saber como remediá-los; dentre outros. Dessa forma, irão para a sala de aula 

com maior bagagem teórica e prática a respeito de leitura e seu ensino e, provavelmente, 

isso os ajudará a contribuir ainda mais para a melhora dos índices de proficiência leitora 

que estão muito baixos no Brasil, conforme apresentam as pesquisas do INAF (2016) e 

INAF (2018) discutidas na introdução deste trabalho. 

Percebe-se, portanto, a necessidade de se implantar no curso de Letras Português 

uma disciplina voltada para o ensino da leitura em todas as fases escolares nas quais 
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atuam os profissionais de Letras, inclusive dentro da academia, uma disciplina que 

abarque conceitos preconizados pela Psicolinguística relacionados à compreensão 

textual, estratégias de leitura e correlatos.  

Para investigar essa sugestão da pesquisadora, que está fundamentada nos dados 

oriundos das respostas desta investigação, realiza-se, a seguir, uma breve análise das 

disciplinas as quais compõem práticas de ensino de língua ou literatura, de acordo com 

o currículo pleno do curso de Letras Português no qual estão matriculados os 

participantes da pesquisa. 

 

4.3.1 Disciplinas direcionadas à prática de ensino (língua ou literatura) 

No decorrer da análise dos dados da pesquisa, surgiu a necessidade de verificar 

os planos das disciplinas que, de acordo com o currículo pleno do curso de Letras 

Português (Anexo IX), compõem as práticas de ensino de língua ou literatura. O 

objetivo dessa análise foi observar a ementa, objetivos e programa dessas disciplinas e 

verificar se elas contemplam as importantes contribuições da Psicolinguística para o 

ensino de leitura, que são relevantes para a formação de (futuros) professores de língua 

materna, conforme mencionado em várias partes deste trabalho. 

O curso de Letras Português tem a duração de 4 anos e sua grade curricular é 

composta por 33 disciplinas que abarcam questões históricas, teóricas e práticas de 

língua portuguesa, linguística e literatura; a grade abarca também educação e sociedade, 

linguagem e filosofia, psicologia da educação, ensino de língua portuguesa e literatura, 

estudos latinos, noções de Língua Brasileira de Sinais, pesquisa na área de Letras e 

estágio supervisionado. 

Para esta análise, elencaram-se as disciplinas as quais se destinam ao ensino de 

leitura e produção textual, de língua portuguesa, de linguística e de literatura. Não foi 

analisada a disciplina de “Estágio Supervisionado”, pois o foco desta pesquisa foi nas 

disciplinas pedagógicas e não práticas. Para que esta análise fosse possível, foi 

necessário solicitar à chefia do departamento de Letras, via e-mail, a autorização para 

acessar os planos de ensino, visto que estes não se encontram disponíveis no site da 

universidade. Nesses planos consta a ementa, objetivos, programa, metodologia, formas 

de avaliação e bibliografia de cada disciplina. A seguir, apresenta-se o Quadro 1 que 
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contém informações das disciplinas que foram selecionadas para esta análise. Os planos 

completos encontram-se nos anexos I a V. 

Quadro 1 – Informações das disciplinas de Letras Português que compõem as práticas de ensino 
(Continua) 

Disciplina: Laboratório de Leitura e Produção Textual. 

Carga Horária no Ano Letivo: 136h presenciais e 27h em EaD. 

Ano de oferta: 1.º ano. 

Ementa: Construir o sentido do texto, envolvendo questões como coesão, coerência, paráfrase, 
argumentação e assuntos correlacionados com o texto acadêmico em língua materna; prática de leitura e 
produção de textos acadêmicos em língua materna, contemplando normas da ABNT, resumos, 
fichamentos e resenhas. 

Objetivos: Desenvolver competências relacionadas à leitura e produção textual escrita levando em 
consideração diversos contextos de comunicação e interação; propor exercícios de leitura e escrita de 
gêneros de acordo com as tipologias textuais, ao apoio para o aluno quanto à reflexão acerca de seu 
texto e do texto de outro a fim de que seja possível verificar pontos positivos e fragilidades nos textos; 
aprender e utilizar as normas da ABNT para a produção de textos científicos e acadêmicos, bem como 
atividades de leitura, análise, apreciação e reescrita textual. 
Programa: Definição de texto; conceitos e diferenciação de gêneros discursivos e textuais; concepções 
que orientam as atividades de textos multimodais aliadas à relação com práticas de letramento; 
considerações acerca das concepções de escrita (desde escrita como produto até escrita como trabalho), 
passando pelos processos de preparação, escrita e reescrita; instrumentos de composição textual; 
conceituação de coerência e coesão; fatores de textualidade; leitura, averiguação e elaboração de textos 
acadêmicos (paráfrase, resumo, fichamento, ensaio, artigo, resenha); análise das concepções de leitura 
(desde a decodificação até a leitura crítica); Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa; uso de 
algumas palavras como, por exemplo, mas e mais, dentre outras; concordância nominal e verbal; 
regência nominal e verbal; uso do dicionário; instruções para formatação dos trabalhos acadêmicos de 
acordo com as normativas da ABNT; e relatórios de cunho técnico-científicos, como de estágio, 
viagens, visitas técnicas e atuações nos eventos acadêmicos. 

Disciplina: Língua Portuguesa e Ensino. 

Carga Horária no Ano Letivo: 68h presenciais e 12h em EaD. 

Ano de oferta: 2.º ano. 

Ementa: Utilização de recursos teórico-práticos voltados ao ensino de Língua Portuguesa (LP); 
identificação e caracterização do papel do docente de LP, integrando procedimentos e técnicas para o 
uso de novas tecnologias da informação e para o ensino de LP. 

Objetivos: Refletir a respeito de qual é o papel do professor à frente de propostas contemporâneas de 
ensino; introduzir e refletir sobre bases teóricas e metodológicas as quais têm o papel de embasar o 
ensino e a aprendizagem de língua materna no contexto da educação básica; cumprir atividades que 
envolvam práticas de ensino de leitura, escrita, oralidade e análise linguística. 

Programa: O papel do professor de LP no contexto contemporâneo, o que envolve a mediação do 
docente na atuação com a linguagem. Refere-se aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) com 
relação à concepção de linguagem, texto e gênero. Trata também sobre os recursos teóricos e 
metodológicos para o ensino de LP que abarcam análise linguística, leitura, escrita e oralidade, e 
discorre acerca do ensino de LP dentro do ambiente das novas tecnologias. 

Disciplina: Linguística Aplicada. 

Carga Horária no Ano Letivo: 136h presenciais. 
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Quadro 1 – Informações das disciplinas de Letras Português que compõem práticas de ensino 
(Conclusão) 

Ano de oferta: 3.º ano. 

Ementa: Língua materna; bilinguismo; multilinguismo; letramento; alfabetização; linguagem, 
identidade e ensino. 

Objetivos: Abordar a Linguística Aplicada enquanto área autônoma; estudar as bases teóricas e 
metodológicas da Linguística Aplicada a fim de problematizar e realizar reflexões sobre a Língua 
Portuguesa de forma prioritária; estudar as diversas linhas de atuação da Linguística Aplicada, com 
destaque para as práticas sociais nas quais a linguagem desenvolve um papel central. 

Programa: Conceitos e objetivos da Linguística Aplicada, bem como sua constituição histórica, objeto 
de estudo e campo de atuação; a visão contemporânea da Linguística Aplicada e seus processos de 
apropriação da linguagem e as distintas teorias a respeito desses processos (empirismo, racionalismo e 
interacionismo); alfabetização, letramento e ensino; as distintas teorias que tratam da alfabetização; o 
letramento enquanto prática social e as práticas de letramento relacionadas ao ensino; a relação da 
Linguística Aplicada com o ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa; as concepções de língua e 
linguagem; os gêneros, discurso e ensino; o ensino de línguas e a (re)construção de identidades; os 
fenômenos linguísticos e culturais; a (re)construção de identidades a partir da visão de Stuart Hall e de 
Bauman; questões relacionadas ao bilinguismo e multilinguismo; identidade étnico-linguística; as 
relações de poder dentro do âmbito multicultural escolar; as políticas linguísticas; a transposição 
didática e material didático; a transposição didática e suas relações com a teoria e a prática de ensino de 
Língua Portuguesa; e a análise de material didático vinculada às concepções de linguagem e variação 
linguística. 

Disciplina: Literatura e Ensino. 

Carga Horária no Ano Letivo: 68h presenciais e 12h em EaD. 

Ano de oferta: 4.º ano. 

Ementa: A relação dialógica entre Literatura e demais linguagens, a leitura literária, as concepções de 
texto literário e as metodologias de ensino. 

Objetivos: Estudar: as possibilidades metodológicas voltadas ao ensino de literatura; a geração de 
estratégias a fim de promover a leitura literária a partir da escola; a produção de projetos relacionados 
ao ensino de literatura como componente do letramento; a investigação da análise linguística e de 
estratégias de leitura como exercícios de língua portuguesa essenciais para o alcance da compreensão de 
textos literários; e a análise literária de caráter mais estético, inerente à teoria da literatura. 

Programa: A necessidade do ensino da língua e da literatura como práticas sociais. Esse ensino deve 
estar pautado em metodologias voltadas ao ensino da literatura, à formação do leitor literário e ao 
letramento literário. Além disso, o programa aborda estratégias e avaliação de leitura literária; a análise 
literária envolvendo poesia e prosa; os estudos interartes; e a mediação de leitura. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Considerando as informações apresentadas no Quadro 1, percebe-se que a 

disciplina “Laboratório de Leitura e Produção Textual” é ofertada no 1.º ano do curso 

de Letras e orienta os acadêmicos sobre questões de leitura e produção textual de forma 

direcionada para textos acadêmicos, que são os mais utilizados durante a graduação. 
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Essa orientação ocorre de maneira normativa, com a apresentação de regras gramaticais, 

normas de produção textual e de elaboração de textos acadêmicos. Essas diretrizes 

seguramente são relevantes para a atuação dos alunos dentro da academia tanto na 

graduação quanto em outros cursos ou práticas correlatas. 

Apesar de toda a importância que essa disciplina possui para o desenvolvimento 

acadêmico dos alunos de Letras Português, nota-se que não há um enfoque específico 

para o ensino de leitura de acordo com os conceitos apresentados na revisão de literatura 

deste trabalho e, também, não é este o objetivo da referida disciplina. Embora a análise 

das concepções de leitura (desde a decodificação até a leitura crítica) seja abordada, 

provavelmente não seja de forma aprofundada, já que faz parte de um programa extenso 

de conteúdos que devem ser trabalhados em um ano letivo. 

Essa verificação corrobora com a sugestão da pesquisadora sobre a necessidade 

de se implantar no curso de Letras Português uma disciplina específica que discorra 

sobre conceitos de ensino da leitura em todas as fases escolares, o uso e ensino de 

estratégias de leitura, objetivos de leitura e assuntos análogos que envolvem o processo 

de compreensão textual, bem como ensine os alunos a elencar objetivos e usar 

estratégias de leitura. Levando-se em consideração os objetivos dessa disciplina, supõe-

se que esses temas não são especificamente abordados, mas talvez tangenciados em 

algumas temáticas que fazem parte da bibliografia sugerida.  

Ainda que “Laboratório de Leitura e Produção Textual” não aborde diretamente 

o que são estratégias de leitura, infere-se que essa disciplina dá embasamento sobre uso 

de estratégias, mesmo que não utilize essa nomenclatura ou uma base teórica explícita 

sobre o tema. Essa inferência é possível por meio do que foi verificado na seção 4.2, 

pois as informações do Gráfico 1 demonstram que a maioria dos participantes desta 

pesquisa utiliza estratégias de leitura quando não entendem alguma coisa de suas 

leituras. 

A disciplina “Língua Portuguesa e Ensino” faz parte do rol de disciplinas do 2.º 

ano de Letras e aborda questões que envolvem o ensino da leitura e uma das orientações 

educacionais que também foi citada na revisão de literatura desta dissertação, que são os 

PCNs (1998). Todavia, de acordo com os objetivos e referências elencados no plano 

dessa disciplina, aparentemente, não há uma proposta mais detalhada a respeito de 



93 
 

ensino de leitura de forma específica. Nessa disciplina, o ensino de leitura é visto em 

uma perspectiva ampla de relação com outras habilidades como escrita e oralidade, e 

considera concepções de linguagem, texto e gênero. 

Certamente, essas abordagens são muito importantes para o ensino de LP, mas 

percebe-se que não há um aprofundamento referente ao ensino de leitura utilizando as 

concepções que englobam o ensino da compreensão leitora, objetivos e estratégias de 

leitura, dentre outros que contribuem para o alcance dos propósitos preconizados nas 

orientações educacionais do Brasil e para a melhora dos índices de alfabetismo 

funcional no País. Percebe-se, ainda, que devido à sua carga horária (68 horas 

presenciais e 12 horas em EaD) não seria possível acrescentar teorias na grade dessa 

disciplina. 

Por outro lado, vale observar que embora essa disciplina não aborde de maneira 

direta o que são estratégias de leitura, provavelmente, ela contribui para uma melhor 

consciência do que é ser um leitor proficiente, por meio de suas práticas de ensino de 

leitura (que estão nos objetivos), porquanto, de acordo com o que foi discutido na seção 

4.2, os alunos de 1.º ano os quais ainda não tiveram essa disciplina, já que ela faz parte 

do 2.º ano, apresentaram em maior número dificuldades para elencar as características 

de um leitor proficiente (vide Apêndice XXIV). Nessa mesma seção, observou-se, 

também, que apenas dentre os acadêmicos de 1.º ano houve participantes os quais 

disseram não saber o que é um leitor proficiente e que todos os alunos concluintes 

deram respostas condizentes com esse tema. Isso reforça a ideia de que a disciplina 

“Língua Portuguesa e Ensino”, além de outras da grade do curso, contribuiu para que os 

participantes de 4.º ano soubessem pelo menos algumas características de um leitor 

proficiente. 

Quanto à disciplina “Linguística Aplicada”, a qual faz parte do 3.º ano, pode-se 

perceber que trata de temáticas como: alfabetização, letramento e ensino; as diversas 

teorias relativas à alfabetização e o letramento como prática social, bem como as 

práticas de letramento referentes ao ensino. Sendo assim, é possível inferir que esta 

disciplina foi fundamental para respaldar as respostas dos participantes na pergunta que 

buscava saber se eles consideram haver ou não diferença entre alfabetização e 

letramento. 
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Conforme relatado na seção 4.3, entre os participantes de 4.º ano, que já 

estudaram Linguística Aplicada, todos responderam que alfabetização e letramento não 

são sinônimos, i.e., demonstraram que já possuem conhecimento teórico a respeito da 

temática. Apenas dentre os participantes de 1.º ano, que ainda não estudaram o conteúdo 

de “Linguística Aplicada”, houve uma parcela pequena de respostas as quais afirmavam 

que não há diferença entre alfabetização e letramento (vide Gráfico 2, seção 4.3). 

Essa constatação coincide com a inferência realizada pela pesquisadora na seção 

4.3: que as dúvidas sobre diferenças entre letramento e alfabetização que alguns alunos 

iniciantes apresentaram são sanadas durante o curso de Letras. Logo, nota-se que a 

disciplina “Linguística Aplicada” aborda temas muito importantes para a formação de 

um (futuro) professor de língua materna, todavia, dentro de sua carga horária de 68 

horas presenciais não é possível abarcar com ênfase conceitos sobre estratégias, 

objetivos de leitura e afins, os quais também estão interligados ao ensino da leitura, haja 

vista todas as constatações teóricas relatadas no decorrer deste trabalho.  

A respeito da disciplina “Literatura e Ensino”, verificou-se que em seus 

objetivos apresenta questões relativas a estratégias de leitura como exercícios de língua 

portuguesa, fundamentais para se atingir a compreensão de textos literários. Também 

cita a relação dialógica entre Literatura e demais linguagens, assim como trata a respeito 

da leitura literária, das concepções de texto literário e das metodologias de ensino. O 

programa dessa disciplina aborda, também, a formação do leitor literário e o letramento 

literário. 

Apesar de “Literatura e Ensino” ser direcionada ao ensino de literatura, é a 

disciplina que mais contempla assuntos referentes à compreensão textual e estratégias 

de leitura, porém, com ênfase para a leitura literária, que é a finalidade dessa disciplina. 

Como complemento a ela, seria interessante que houvesse uma disciplina específica 

para o ensino de compreensão leitora, estratégias de leitura e correlatos, direcionada a 

todos os gêneros de leitura. 

Ainda que as disciplinas analisadas não abordem diretamente conceitos de 

objetivos e/ou estratégias de leitura, por exemplo, todas envolvem de alguma maneira 

ensino e/ou práticas de leitura. Essa informação permite inferir que principalmente os 

alunos de 4.º ano já tiveram direta ou indiretamente alguma forma de instrução sobre 

ensino de leitura. 
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Essa constatação permite também entender melhor as respostas dos participantes 

para a questão a qual buscava saber se eles já haviam recebido algum tipo de instrução 

sobre como trabalhar a leitura em suas práticas docentes (vide Apêndice XXV). Nessa 

pergunta, conforme analisado na seção 4.3, 44% (n=16) de alunos iniciantes 

responderam que não e 42% (n=15) afirmaram que sim. E dentre os alunos concluintes, 

observou-se que uma minoria de 12% (n=2) afirmou não ter recebido alguma maneira 

de instrução sobre como trabalhar leitura em sala de aula e a maioria de 76% (n=12) 

responderam que já tiveram alguma forma de instrução. Como apenas “Laboratório de 

Leitura e Produção Textual” é ofertada no primeiro ano de Letras, é justificável que haja 

maior número de alunos iniciantes que não consideraram ter recebido instrução a 

respeito de como trabalhar leitura em sala de aula, apesar de que, certamente, já tiveram 

aulas de algum tema direta ou indiretamente relacionado a esse ensino. 

Novamente, considera-se o fato de que a instituição de ensino superior na qual 

foi conduzida a presente pesquisa faz a divisão de turmas em determinadas disciplinas 

(em turma A e turma B), geralmente, naquelas que possuem caráter mais prático e, 

portanto, uma mesma disciplina é ministrada por docentes distintos. Logo, pode ser que 

até o momento no qual a pesquisa foi aplicada, ainda não haviam sido apresentados 

conteúdos sobre ensino de leitura a todos os alunos de 1.º ano por estarem em turmas 

diferentes. 

Ainda concernente à análise das disciplinas de Letras, algumas considerações 

precisam ser feitas a respeito da questão que buscava saber se os acadêmicos tinham 

recebido algum tipo de instrução sobre a prática docente de leitura: de acordo com o 

exposto na seção 4.2, alguns alunos em fase de conclusão do curso não responderam à 

pergunta; alguns acadêmicos de 4.º ano afirmaram não ter recebido instrução sobre 

ensino de leitura; uma parcela considerável das respostas “sim” para essa questão está 

relacionada apenas ao ensino de literatura como se fosse sinônimo de leitura e, 

provavelmente, de compreensão leitora; e das respostas afirmativas, tanto de iniciantes 

quanto de concluintes, alguns deles obtiveram essa instrução de como trabalhar leitura 

em suas aulas por meio de cursos fora da universidade. Logo, apesar da maioria já 

possuir um posicionamento docente formado sobre a necessidade do ensino de leitura, 

nem todos os alunos de Letras possuem uma posição segura de como ensinar leitura em 

suas aulas ou de que ela deve ser ensinada em todas as fases escolares, conforme 
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apontam as respostas sobre o ensino de leitura no ensino fundamental e médio 

verificadas na seção 4.3. 

Após analisar os planos das disciplinas direcionadas ao ensino e que envolvem 

língua e/ou literatura, conclui-se que dentre todas as disciplinas analisadas, “Literatura e 

Ensino” é a que mais contempla assuntos referentes à compreensão textual, como por 

exemplo, uso de estratégias de leitura. No entanto, com ênfase para a leitura literária 

que, claramente, é a finalidade dessa disciplina. 

Percebe-se que ainda há uma lacuna disciplinar em relação ao ensino de objetivos 

e estratégias de leitura, compreensão leitora e temas afins. Considerando todo o exposto 

na revisão de literatura deste trabalho, bem como as constatações realizadas na análise 

das questões respondidas pelos participantes, é necessário que esse ensino ocorra de 

maneira aprofundada e específica e, também, seja dirigido a todos os gêneros de leitura 

e vivências de compreensão leitora e não somente para o gênero literário. 

Conforme preconizam Ferrarezi Jr. e Carvalho (2017), Angelo e Menegassi 

(2016), Shimazaki e Menegassi (2016), Guimarães e Ribas (2015), Baretta, Finger-

Kratochvil e Silveira (2012) e outros estudiosos de Psicolinguística, é fundamental que 

os (futuros) professores de língua materna dominem o uso e o ensino de estratégias, 

saibam traçar seus objetivos de leitura e sejam capazes de ensinar seus alunos a também 

fazê-los. Esses docentes também devem saber automonitorar suas leituras, bem como 

dominar e ensinar como se identifica a necessidade de uso de estratégias de remediação 

caso necessário. 

Essas constatações e outras expostas na revisão de literatura corroboram, mais 

uma vez, para a sugestão da pesquisadora de se implantar uma disciplina específica no 

curso de Letras Português que trate de maneira aprofundada sobre os fundamentos 

teóricos acerca do processo de compreensão textual, ensino de leitura, estratégias e 

temas correlatos. Essa disciplina deve contemplar as importantes contribuições 

realizadas pela Psicolinguística para o ensino de leitura em todas as fases escolares, 

processo que vai além da alfabetização e é muito importante para que alunos se tornem 

amplamente letrados e sejam leitores e cidadãos críticos. 

Ainda que muitos participantes demonstrem utilizar estratégias de leitura, ter 

consciência sobre o ensino de leitura em todas as fases escolares, saber a diferença entre 
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alfabetização e letramento, dentre outros resultados, no geral, positivos, há uma parcela 

de acadêmicos, principalmente concluintes de Letras, que demonstra não ter certeza 

sobre o que é ensino de leitura e o confunde com ensino de literatura, bem como não 

sabe identificar o que são estratégias de leitura, apesar de usá-las em suas práticas 

leitoras ou, até mesmo, não possui certeza sobre a diferença entre ser um leitor crítico e 

um leitor proficiente. 

A fim de realizar conclusões a respeito dos dados analisados neste capítulo, 

conferir se os objetivos de pesquisa foram alcançados, verificar se as hipóteses foram 

comprovadas ou não, bem como expor algumas restrições e encadeamentos oriundos do 

presente trabalho, são tecidas, no próximo capítulo, as considerações finais, limitações e 

implicações pedagógicas desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E IMPLICAÇÕES 
PEDAGÓGICAS DA PESQUISA 

Este capítulo tem por finalidade realizar as considerações finais com relação às 

percepções dos (futuros) professores de língua materna sobre a leitura, bem como sua 

autoavaliação como leitores e posicionamento enquanto (futuros) docentes. As 

conclusões são relatadas tendo como base os dados obtidos por meio da pesquisa e 

também os estudos apresentados na revisão de literatura. Também são apresentadas, 

neste capítulo, as limitações da pesquisa e sugestões para futuros estudos que tenham 

semelhança com esta investigação. Por fim, destacam-se algumas implicações 

pedagógicas percebidas ao longo da pesquisa e consequentes também da análise dos 

dados coletados e seus resultados. 

 

5.1 Considerações Finais 

Conforme apresentado na revisão de literatura, a leitura é um processo complexo 

que se inicia na decifração do código, mas que possui várias etapas até que se chegue à 

compreensão textual (SCLIAR-CABRAL, 2015; MORAIS, 2013; DEHAENE, 2012; 

SOUZA; COSTA GARCIA, 2012; FLÔRES, 2008; COLOMER; CAMPS, 2002; 

SMITH, 1989, e outros). Sabe-se que a compreensão textual é muito importante para 

que um leitor seja de fato considerado proficiente. Tornar os alunos leitores proficientes 

faz parte das orientações preconizadas pela legislação educacional no Brasil para o 

ensino de língua portuguesa, como por exemplo, PCNs (1998), DCEs (2008) e BNCC 

(2017). 

 Embora existam tantas pesquisas que apontam para a importância e necessidade 

de se ensinar a leitura nas fases escolares que estão além do processo de alfabetização, e 

que mostram o quão fundamental é o papel do professor nesse ensino, em busca de 

formar cidadãos críticos e leitores proficientes, além de incentivo por meio da legislação 

de ensino no Brasil, ainda existem dados bastante preocupantes em relação aos níveis de 

proficiência em leitura no País. 

Essa informação é comprovada pelos dados das últimas pesquisas do INAF 

(2016 e 2018) as quais foram discutidas nesta dissertação e mostram, por exemplo, que 

apenas 8% dos cidadãos na faixa etária entre 15 e 64 anos demonstrou ter o nível 



99 
 

“proficiente” em leitura (INAF, 2016) ou que de cada 4 trabalhadores do Brasil, 1 pode 

ser classificado como analfabeto funcional (INAF, 2018). 

Além desses indicadores que demonstram a fragilidade do quadro de leitura no 

Brasil, verificaram-se duas pesquisas, já citadas neste trabalho, uma realizada por 

Andrade, Gil e Tomitch (2012) e outra por Baretta, Finger-Kratochvil e Silveira (2012), 

ambas com acadêmicos de Letras, ou seja, (futuros) professores de língua e também de 

leitura, as quais apontaram que a maioria desses estudantes não conhece estratégias de 

leitura ou, ainda, não possui o hábito de ler com frequência. Essas informações são 

preocupantes porque não é possível ensinar algo que não se sabe (não se domina ou 

sabe que existe). É preciso que os docentes sejam leitores proficientes e também saibam 

ensinar seus alunos a ler com proficiência.  

 Essa problemática envolve a formação leitora desses professores desde a 

infância por meio de incentivo familiar e, posteriormente, durante sua vida escolar. E 

por se tratar de docentes, obviamente, é necessário que essa formação continue no 

período acadêmico, principalmente, no caso de (futuros) professores de língua materna. 

Todavia, a formação de um leitor deve ser responsabilidade de docentes de todas as 

áreas, pois a leitura está presente em todas as áreas do conhecimento e perpassa diversas 

atividades sociais e culturais do ser humano, conforme discutido na revisão de literatura. 

Se houver comprometimento interdisciplinar com o ensino de compreensão leitora, 

seguramente, os índices baixos de proficiência leitora, apontados em recentes pesquisas, 

diminuiriam consideravelmente. 

 Esta pesquisa surgiu, portanto, desses questionamentos acerca dos problemas de 

proficiência leitora e, por esse motivo, procurou-se entender também a respeito do 

ensino da leitura e da formação do (futuro) professor de língua materna, com o objetivo 

principal de refletir sobre como os acadêmicos de Letras Português percebem a leitura e 

o seu ensino durante as fases escolares posteriores à fase de alfabetização. Concernente 

a esse objetivo geral de pesquisa, elencaram-se objetivos secundários e algumas 

hipóteses. 

O primeiro objetivo secundário foi verificar qual é o perfil do (futuro) professor 

de língua materna e suas autopercepções enquanto leitor. Inicialmente, observou-se que 

a maioria das matrículas de Letras Português é de pessoas do gênero feminino, 
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informação que corrobora com outras pesquisas as quais demonstram que cursos de 

licenciatura são predominantemente escolhidos por mulheres, de acordo com o exposto 

na seção 4.1. Também se verificou que há uma ampla faixa etária entre os participantes 

da investigação: entre 18 e 44 anos.  

Nessa verificação de perfil, um dado que chamou muito a atenção da 

pesquisadora foi o considerável índice de desistências no decorrer do curso, visto que há 

um número bem menor de matriculados no último ano em relação ao primeiro. É 

possível que haja uma lacuna referente à proficiência leitora desses desistentes, pois 

pode ser que eles encontraram obstáculos concernentes às práticas de letramento 

acadêmico, de acordo discutido na seção 4.1. Se esse for o motivo para que esses 

participantes tenham desistido do curso, é provável que eles façam parte das estatísticas 

apontadas em pesquisas a respeito de alfabetismo funcional no Brasil e, por essa razão, 

é possível também supor que essa lacuna é herança da vivência escolar desses alunos. 

Além disso, não se pode desconsiderar outros fatores que podem ter contribuído para 

algumas desistências, como não-identificação com o curso, problemas socioeconômicos 

ou de saúde, dentre outros. 

Ainda com relação ao perfil dos participantes e, simultaneamente, com outro 

objetivo secundário que era averiguar como os (futuros) professores de língua materna 

se autoavaliam enquanto leitores, buscou-se saber se os (futuros) professores de língua 

materna se consideram bons leitores (proficientes) e se essa autopercepção é coerente 

com outras percepções conexas com a condição de ser um leitor proficiente. A maioria 

dos participantes afirmou que às vezes ou sempre se considera um bom leitor. Desses 

alunos, igualmente, a maioria se autopercebe como leitores críticos e, por essa razão, 

supõe-se que eles considerem esses temas sinônimos ou complementares. Porém, não há 

clareza se esses acadêmicos sabem que a condição de ser “bom leitor” e de ser “leitor 

crítico” são complementares ou, então, se eles ainda confundem como se fossem 

sinônimos. Ressalta-se que os participantes de 1.º ano provavelmente não tenham 

conhecimento teórico a respeito das características de um bom leitor e isso pode ter 

interferido ainda mais em suas respostas. 

Apesar de não ser possível tecer conclusões assertivas sobre o conhecimento 

teórico desses alunos a respeito do que é ser um leitor proficiente e um leitor crítico, 

principalmente entre os alunos iniciantes, de maneira geral, esses acadêmicos aparentam 
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ser proficientes em suas leituras. Essa inferência é possível devido a vários fatores 

observados no decorrer da análise dos dados, como por exemplo: frequência de suas 

leituras por semana; hábito de frequentar bibliotecas e acessar bibliotecas virtuais; 

acervo de livros em casa; o fato de realizarem leitura de outros materiais além de livros 

e em diversos suportes; e demonstrarem utilizar estratégias de leitura ao ler ou quando 

não entendem algo que leem. 

Além disso, reitera-se que a maioria dos participantes, principalmente entre os 

concluintes, demonstrou saber o que é um leitor proficiente. Essa informação reforça a 

dedução de que a maior parte dos participantes é composta por leitores proficientes, pois 

quando se autoavaliaram como bons leitores, ou seja, proficientes, possuíam, em geral, 

o conhecimento a respeito das características desse tipo de leitor. Essa informação 

corrobora com a inferência encontrada na seção 4.3.1: mesmo que indiretamente, as 

disciplinas ofertadas entre o início e o final do curso de Letras abordam temáticas 

relacionadas com o conceito de leitor proficiente. Por esse motivo, a pesquisadora ainda 

considera válida a existência de uma disciplina que se aprofunde nesse conceito e outros 

relacionados à compreensão leitora. 

Ainda concernente com o perfil do leitor e autoavaliação enquanto leitores, 

observou-se que a maioria dos participantes às vezes ou sempre se considera um leitor 

crítico. Além disso, a maior parte deles também se considera bons leitores 

(proficientes), logo, aparentam saber que são temas correlatos, embora exista a 

possibilidade de que alguns deles acreditem que são sinônimos. Porém, apesar das 

respostas de outras questões apontarem para a veracidade de que eles são, de fato, 

leitores proficientes, é possível supor que alguns participantes tenham respondido dessa 

maneira por ter conhecimento de que é o esperado para acadêmicos de Letras, 

principalmente, entre os alunos concluintes que já tiveram alguma instrução sobre a 

importância de ser um leitor proficiente em suas aulas ou em leituras.  

Com relação ao objetivo de investigar se os (futuros) professores de língua 

materna utilizam e/ou possuem conhecimento a respeito de estratégias de leitura, já que 

é uma das características inerentes a um leitor proficiente, notou-se que praticamente 

todos os participantes fazem uso de alguma estratégia de leitura, mas que, 

provavelmente, o fazem de forma inconsciente, visto que parte considerável dos 

acadêmicos de 1.º e 4.º ano relatou que não sabe o que são estratégias de leitura, 
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conforme verificado na seção 4.3. Quanto aos acadêmicos iniciantes que responderam 

não saber o que são estratégias de leitura, considera-se compreensível porque estão no 

1.º ano do curso. Contudo, é preocupante que uma notável parcela de acadêmicos 

concluintes (44%) tenha respondido “não” na mesma questão. Essa lacuna de 

conhecimentos sobre o tema pode ser fruto da vivência escolar desses acadêmicos. 

Todavia, entre os concluintes essa lacuna já deveria ter sido resolvida durante a 

graduação em Letras. 

Apesar de demonstrarem usar estratégias em suas práticas de leitura, as respostas 

de 44% dos (futuros) professores que estão na fase final de Letras Português 

demonstram, mais uma vez, que as disciplinas do curso as quais compõem práticas de 

ensino de língua não conseguem abordar amplamente os conceitos associados ao ensino 

de leitura e compreensão leitora, como é o caso das estratégias de leitura. Essas 

disciplinas provavelmente não tenham carga horária suficiente para assim o fazer ou, 

então, em seus planos de ensino não esteja expressamente descrito o trabalho com esses 

conceitos. 

O quarto objetivo secundário era descrever e analisar qual é o posicionamento 

desses (futuros) professores de língua materna em relação ao ensino da leitura. De 

acordo com o conteúdo da seção 4.3, observou-se que dentre os participantes os quais 

responderam à questão que pretendia descobrir se eles entendem que a leitura precisa 

ser ensinada durante o ensino fundamental e médio, a maioria significativa entende que 

a leitura precisa ser ensinada durante todas as fases escolares, logo, avaliam que uma de 

suas responsabilidades enquanto (futuros) docentes de língua materna é a de ensinar 

leitura.  

Ainda com relação ao posicionamento enquanto docentes, procurou-se saber se 

os participantes receberam algum tipo de instrução sobre como trabalhar a leitura em 

suas práticas de ensino. Entre os acadêmicos de 1.º ano que responderam à questão, a 

maioria afirmou que não, mas isso é compreensível, visto que ainda estão iniciando o 

curso. Como a pesquisadora esperava, a maioria dos alunos concluintes afirmou ter 

recebido algum tipo de instrução, ainda que determinadas respostas estejam 

relacionadas a alguma instrução fora da universidade. Porém, é preocupante que vários 

participantes ainda considerem “ensino de leitura” como sinônimo de “ensino de 

literatura”, sendo que o literário não é o único gênero que deve fazer parte do ensino e 
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de práticas de leitura a fim de alcançar compreensão leitora. Provavelmente, esse dado 

está associado ao fato de que a disciplina que trata de forma mais clara sobre estratégias 

de leitura, compreensão textual e formação de leitor seja “Literatura e Ensino”, 

conforme consta na seção 4.3.1. 

 Com relação ao último objetivo secundário, estabeleceu-se um comparativo 

entre o posicionamento dos alunos de 1.º ano com os de 4.º ano no decorrer de toda a 

análise dos dados realizada no capítulo 4, e nela contemplam-se também todos os 

objetivos de pesquisa.  

 No que concerne às hipóteses desta pesquisa, as conclusões são: os acadêmicos 

de Letras Português, em sua maioria, aparentam possuir boas práticas leitoras, já que 

possuem frequência semanal de leitura, frequentam bibliotecas, acessam bibliotecas 

virtuais e leem distintos gêneros textuais e em diversas plataformas; os acadêmicos das 

turmas de 4.º ano, em sua maioria, e em grande parte das questões analisadas, possuem 

melhor percepção a respeito da leitura e do ensino dessa habilidade do que os 

acadêmicos de 1.º ano. De maneira geral, as duas primeiras hipóteses se confirmaram. 

 Contudo, a terceira hipótese não se confirmou completamente, pois as 

disciplinas constantes na grade curricular do curso de Letras Português, voltadas ao 

ensino de língua, aparentemente, não contemplam de maneira aprofundada os conceitos 

sobre leitura e seu ensino elencados na revisão de literatura e que estão em acordo com 

as contribuições da Psicolinguística para o ensino de leitura e compreensão leitora, 

como por exemplo, objetivos e estratégias de leitura. 

 Verificou-se que o termo “estratégia de leitura” faz parte apenas da disciplina 

“Literatura e Ensino”. Todavia, “Linguística Aplicada” abarca conceitos importantes 

para o ensino de leitura que são alfabetização e letramento. Notou-se, porém, que 

nenhuma das disciplinas de ensino de língua trata de forma específica, em seus planos, 

do processo de leitura e seus desdobramentos, conforme discutido no capítulo de 

revisão de literatura. Sendo assim, verifica-se uma possível lacuna com relação ao 

ensino dessa temática direcionado no que diz respeito à leitura de gêneros distintos e 

não apenas o literário. Aparentemente, o (futuro) professor de língua materna não 

recebe instrução específica sobre esse assunto para sua prática leitora e docente de 



104 
 

leitura. Essas foram considerações acerca dos objetivos e hipóteses de pesquisa. A 

seguir, apresentam-se outras conclusões tecidas sobre esta investigação. 

 Quanto ao acesso a bibliotecas, verificou-se que uma grande parcela dos alunos 

que participaram da pesquisa possui o hábito de frequentar bibliotecas às vezes ou 

sempre; e boa parte dos alunos, principalmente do último ano, costuma acessar 

bibliotecas virtuais. Esses dados devem ter contribuído para se autoperceberem como 

bons leitores. 

 Ademais, os acadêmicos afirmaram ler também os outros gêneros além de livros, 

como por exemplo, artigos científicos, revistas, jornais, redes sociais, dentre outros. 

Essa informação também deve ter colaborado para que esses acadêmicos tenham se 

autopercebido como bons leitores. Percebeu-se, ainda, que os alunos de 4.º ano já estão 

mais autônomos em suas buscas para leituras e, provavelmente, esse comportamento é 

oriundo dos hábitos adquiridos no decorrer do curso e com suas práticas de pesquisa 

científica, incluindo o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Percebeu-se, também, que uma considerável parcela de alunos, principalmente 

de 4.º ano, ainda não considera que exista diferença entre ler para estudar, ler para 

aprender sobre um determinado assunto e ler para entretenimento/lazer. Essa 

informação demonstra uma lacuna quanto ao conhecimento dos estudantes concluintes 

de Letras a respeito de objetivos de leitura. Esse fato pode interferir no sucesso da 

compreensão textual desses participantes e em suas (futuras) práticas docentes. 

Esperava-se que todos os acadêmicos concluintes tivessem esse conhecimento mais 

sólido, no entanto, não foi esse o resultado encontrado. 

 Os objetivos de leitura, de acordo com Kintsch e Rawson (2013), Souza (2010), 

Baretta (2008), Flôres (2008) e Cafiero (2005), são muito importantes para o processo 

de compreensão leitora, pois quando o leitor sabe reconhecer seus objetivos antes de ler 

um determinado texto, perceberá com mais facilidade se não estiver compreendendo e 

usará estratégias mais adequadas para remediar eventuais lacunas de compreensão. O 

objetivo de um leitor interfere também na maneira como irá realizar a leitura: se fará ou 

não anotações ou se irá ou não sublinhar partes importantes de um texto, por exemplo. 

O objetivo também interfere no que diz respeito atenção de quem lê: ao realizar uma 

leitura por lazer não há, a princípio, um objetivo de memorizar ou aprender da mesma 

forma que acontece ao ler a fim de estudar para uma prova, por exemplo. Saber definir 
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os objetivos de leitura faz parte das características de um leitor proficiente, sendo assim, 

o (futuro) professor de língua materna precisa saber identificar os objetivos em suas 

leituras, da mesma forma que deve ensinar seus alunos a determiná-los quando leem 

textos. 

Apesar de haver preocupação da pesquisadora com relação aos dados 

concernentes a objetivos e estratégias de leitura, observou-se que a maioria expressiva 

dos participantes de 1.º ano e todos de 4.º ano entendem que alfabetização e letramento 

não são sinônimos. Esse é um resultado positivo, pois de fato era o esperado, 

especialmente, dentre os alunos concluintes. Ainda que exista uma pequena parcela de 

alunos iniciantes que julgam não haver diferença entre alfabetização e letramento, é 

possível inferir que essa lacuna é sanada no decorrer do curso, porquanto são temas 

integrantes do plano de ensino de “Linguística Aplicada”, que é ofertada no 3.º ano do 

curso de Letras Português. Essa inferência é corroborada pelo resultado das respostas 

dos alunos concluintes acerca da temática. 

Quando foram questionados se a leitura precisa ser ensinada durante o ensino 

fundamental e médio, esperava-se que a maioria das respostas fosse “sim”, ainda mais 

por haver um positivo resultado com relação à diferença entre alfabetização e 

letramento, demonstrando que, aparentemente, esses alunos tinham consciência de que 

o letramento é um processo permanente. A expectativa da pesquisadora em relação a 

essa questão, que também fazia parte dos objetivos de pesquisa, foi quase totalmente 

atingida, visto que a maioria dos participantes de ambas as fases do curso responderam 

que sim, consideram que a leitura deve ser ensinada no ensino fundamental e médio. 

Esse resultado é satisfatório, porém, esperava-se que principalmente os alunos de 4.º 

respondessem “sim” de forma unânime. Conforme discutido neste trabalho, a leitura 

também faz parte do letramento e vai além da fase de alfabetização e, por esse motivo, 

deve ser ensinada em todas as fases escolares e acadêmicas, logo, o docente precisa ter a 

consciência de que é um dos atores fundamentais nesse ensino. 

Outros dados que chamaram a atenção da pesquisadora foram os resultados da 

pergunta que visava saber se os participantes receberam algum tipo de instrução de 

como trabalhar a leitura em suas práticas docentes.  Nessa pergunta, não houve maioria 

de respostas positivas e como se tratam de (futuros) professores de língua materna, 
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principalmente os alunos concluintes precisariam ter afirmado na sua totalidade que 

sim. 

Além disso, há ainda outros fatores relativos a essa questão que a pesquisadora 

considerou importante destacar: dentre as respostas positivas de ambas as fases do curso 

de Letras Português, algumas demonstraram que essa instrução não foi recebida na 

graduação, mas em outro curso de formação; e alguns estudantes elencaram exemplos 

que não necessariamente é direcionado para o ensino de compreensão leitora, como por 

exemplo, o momento destinado à realização de leitura livre durante a aula. Apesar de ser 

bastante válido que se reserve um momento a fim de que os alunos leiam em uma aula, 

esse período não estará contribuindo diretamente para o alcance da compreensão 

textual, visto que, provavelmente, por ser leitura livre, não sejam trabalhados objetivos 

de leitura e nem quais estratégias podem ser utilizadas para remediar possíveis 

dificuldades de compreensão. 

Com base em toda a teoria apresentada e na análise dos dados desta pesquisa, 

preocupa-se com a grade curricular do curso de Letras Português no que diz respeito ao 

ensino de pressupostos teóricos e práticos do uso e ensino de estratégias de 

compreensão leitora e temas afins aplicado a todos os gêneros textuais. É preocupante, 

também, que uma considerável parcela de alunos, particularmente de 4.º ano, que já 

estão em fase final do curso e às portas do mercado de trabalho (provavelmente, a sala 

de aula), demonstre fragilidades quanto ao conhecimento de ferramentas importantes 

para suas leituras e para que estejam aptos a auxiliar seus alunos a vencer possíveis 

dificuldades em leitura e compreensão textual a fim de se tornarem leitores proficientes 

e cidadãos críticos.  

De acordo com a análise das disciplinas de Letras Português que se destinam ao 

ensino de língua ou literatura, ainda que algumas delas abordem temas relacionados ao 

ensino e práticas de leitura, percebe-se que devido à carga horária, não é possível ir 

além do que se objetiva para cada disciplina em seu plano de ensino. Essa constatação 

permite, mais uma vez, a inferência acerca da necessidade de se implantar uma 

disciplina ou, até mesmo, uma espécie de minicurso de caráter complementar que 

abarque as importantes contribuições da Psicolinguística sobre o ensino de leitura e 

compreensão textual em todas as fases escolares ou acadêmicas. Futuramente, essa 

contribuição teórica poderia ser ofertada para outros cursos, porquanto a leitura está 



107 
 

presente em todas as áreas do conhecimento e em qualquer tipo de leitura é necessário 

que se tenha sólida compreensão leitora. Enquanto essa implementação não for possível, 

sugere-se que nas disciplinas existentes na grade de Letras seja dado um foco maior aos 

aspectos e questões relacionadas ao ensino e aprendizagem de leitura, explorando mais 

temas como objetivos e estratégias de leituras, por exemplo. 

Outra reflexão que se faz a respeito do ensino de leitura dentro da universidade é 

sobre o que os docentes do curso de Letras podem fazer a fim de melhoras as 

percepções dos (futuros) professores de língua materna? Talvez incentivá-los e orientá-

los mais com relação à frequência de bibliotecas físicas e virtuais para que se tornem 

mais autônomos em suas buscas. Esse incentivo talvez aumentasse com a diminuição do 

fornecimento de textos para os alunos, fazendo com que eles precisassem buscá-los em 

diversas fontes e plataformas de leitura. É fundamental também que os professores 

esclareçam sobre a importância do uso de determinadas estratégias em suas leituras com 

o objetivo de estudar ou aprender a respeito de algum tema. 

Esta pesquisa possui, portanto, uma relevante contribuição científica para futuros 

estudos e reflexões sobre a formação de (futuros) professores de língua materna e de 

suas práticas como leitor e docente de leitura. Este estudo é muito importante, 

porquanto são poucas investigações que se destinam a verificar como o (futuro) 

professor se percebe enquanto leitor e, por essa razão, esta investigação se difere em 

relação a outros estudos sobre leitura e seu ensino, bem como traz significativas 

contribuições para reflexões sobre a maneira com a qual (futuros) professores de língua 

materna realizam suas leituras e se como as autoavaliam. Ademais, esta pesquisa 

coopera para outras semelhantes acerca da maneira como essas práticas leitoras dos 

(futuros) docentes influenciam diretamente na atuação desses profissionais no ensino 

fundamental e médio e, por conseguinte, na formação de cidadãos que irão atuar em 

diversos eventos de letramento, como por exemplo, o fundamental ato de escolher seus 

governantes. 

Sabe-se que a compreensão leitora é essencial para uma alicerçada construção da 

criticidade de um cidadão, por essa razão, esta pesquisa intenta suscitar novas 

discussões sobre o ensino de leitura por professores de língua materna e, ainda, da 

importância de que esse ensino vá além das aulas de língua portuguesa, mas que possa 

ocorrer de forma interdisciplinar. Espera-se, dessa forma, que futuramente existam 

melhores resultados em relação aos indicadores de alfabetismo funcional no Brasil. A 
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seguir, apresentam-se as limitações deste estudo e algumas recomendações para futuras 

pesquisas. 

 

5.2 Limitações do estudo e recomendações para futuras pesquisas 

 Uma das limitações deste estudo foi o fato de não ser possível expandir a 

pesquisa para cursos de Letras Português de outros campi da universidade ou, até 

mesmo, de outras instituições de ensino superior e, dessa forma, obter um número maior 

de participantes. Essa limitação deve-se ao fato de que o mestrado possui duração de 

dois anos e o primeiro ano, praticamente, foi ocupado pela realização das disciplinas, 

das leituras para fundamentar teoricamente a pesquisa, pela construção do instrumento 

de pesquisa, bem como pela participação em eventos acadêmicos. Sendo assim, para 

que fosse possível aplicar o questionário e analisá-lo de forma eficiente, dentro do 

último ano de mestrado, optou-se por realizar a investigação apenas no curso de Letras 

Português de um campus da universidade. A outra limitação encontrada nesta pesquisa é 

o fato de não ser possível realizá-la com os mesmos acadêmicos na fase inicial e, 

posteriormente, na fase final do curso. Pode-se atribuir como impeditivo dessa ação, 

novamente, o tempo necessário para a conclusão deste trabalho de dissertação que é 

incompatível com a graduação em Letras Português, realizada em quatro anos, no 

mínimo. 

 Apesar das limitações relatadas, a pesquisa contribuiu para futuras reflexões 

acerca da formação de (futuros) professores de língua materna, bem como de 

professores de outras áreas do conhecimento. A pesquisa apontou, também, a 

necessidade de se ensinar de forma aprofundada, por meio de uma disciplina (talvez 

optativa) ou por meio de maior enfoque nas disciplinas existentes no curso de Letras 

Português, ou de curso de formação complementar, as fundamentais contribuições 

teóricas da Psicolinguística sobre ensino de leitura, compreensão leitora, estratégias de 

leitura e afins, com a finalidade de preparar (futuros) professores de língua materna para 

esse ensino. Sugere-se, ainda, que futuramente esse ensino seja ampliado na formação 

docente de outros profissionais da educação. Acredita-se que dessa forma existirão 

melhores índices de proficiência leitora nas futuras gerações do Brasil.  

 Como recomendações para futuras pesquisas, considera-se importante que se 

realizem investigações semelhantes a esta com maior número de participantes, em mais 
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de um campus de uma mesma universidade ou de distintas instituições de ensino 

superior. Outra recomendação é que haja futuras pesquisas as quais estabeleçam uma 

comparação da percepção a respeito de leitura e seu ensino de acadêmicos de Letras 

Português com a de alunos de Letras Inglês, Espanhol, dentre outros. Também seria 

bastante significativa a realização de pesquisas como esta em outros cursos de 

licenciatura. 

Por fim, recomenda-se que se existir possibilidade da realização de uma 

pesquisa com mais tempo para poder concluí-la, que esta seja aplicada com os mesmos 

alunos na fase inicial e final do curso. Para a continuidade de estudos semelhantes a 

este, existe a possibilidade de que as perguntas do questionário sejam revisadas ou 

alteradas. Na sequência, apresentam-se algumas implicações pedagógicas relacionadas a 

esta pesquisa. 

 

5.3 Implicações pedagógicas 

 Conforme mencionado anteriormente, reafirma-se que a leitura, compreensão 

leitora e temas afins devem ser ensinados em todas as fases da vida estudantil, ou seja, 

até mesmo na universidade, ainda mais quando se tratam de turmas do curso de Letras, 

o qual visa preparar profissionais para atuarem com aulas de língua materna e também 

de leitura. Não se ensina o que não se sabe, por essa razão, a graduação precisa ser um 

caminho para sanar possíveis falhas de aprendizado que um aluno de Letras Português 

possa ter trazido da bagagem de sua carreira escolar. Essa ação é necessária a fim de 

que o (futuro) professor de língua materna se capacite e ingresse no mercado de trabalho 

mais seguro e apto para atuar com o ensino da leitura e outros conteúdos, porquanto a 

compreensão leitora é necessária em qualquer atividade de diversas áreas do 

conhecimento ou do cotidiano. 

 Para isso, é necessário que haja investimento em ensino teórico e prático dentro 

da universidade, particularmente no curso de Letras em geral, não só Português. É 

importante também que esse ensino se amplie para outras áreas, principalmente 

licenciaturas, pois todos os professores utilizam a leitura em suas aulas e seus alunos 

dependem da compreensão leitora para ter êxito nas atividades escolares. 

Com a finalidade de colaborar com essa capacitação em compreensão leitora, 

sugerem-se como nobres aliados os estudos teóricos à luz da Psicolinguística que 
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fornecem conhecimento e meios para que professores e leitores saibam utilizar 

estratégias a fim de remediar problemas de compreensão, melhorem o 

automonitoramento nas leituras, adquiram criticidade e autonomia e, assim, tornem-se 

leitores proficientes. Dessa forma, os futuros leitores do Brasil contribuirão para a 

melhora dos índices de proficiência leitora e, também, poderão exercer de forma mais 

ampla sua cidadania, assim como conseguirão por em prática reflexões e atitudes de 

maneira mais crítica e autônoma. Percebe-se, assim, que o domínio da compreensão 

leitora pode proporcionar maior liberdade e segurança na tomada de decisões em 

diversos contextos e situações. 

Portanto, conclui-se que se a formação de (futuros) professores garantir sólidas 

práticas leitoras e de conhecimento sobre o ensino de leitura e compreensão textual, 

certamente, em alguns anos, será possível verificar o retorno nas salas de aula e na 

sociedade, com menores índices de reprovação escolar, maiores aprovações em 

vestibulares e concursos, menos alunos desistentes no ensino superior e, igualmente, 

melhorias nos indicadores de alfabetismo funcional no Brasil. 
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APÊNDICE I 

 
Questionário sobre Leitura 

 
 
Prezado(a) participante, leia as perguntas abaixo referentes à leitura, tanto fora como dentro da sala de 

aula enquanto estudante e/ou (futuro) professor. O questionário é formado por três categorias de perguntas, que 
se subdividem em várias alternativas. As perguntas de 1 a 24 são sobre o seu perfil de leitor, isto é, quem é você, 
e se você gosta de ler, bem como seus hábitos de leitura. Não se preocupe: em nenhum momento o seu nome 
será pedido, portanto, não temos como identificar quem respondeu cada questionário. As perguntas seguintes (da 
25 a 36), são sobre a forma como você lê um texto e as últimas (da 37 a 42), são a respeito da sua (futura) prática 
docente. Responda da melhor forma possível. Vale lembrar que não existe resposta certa ou errada, por isso, 
responda como você realmente lê. Muito obrigada, Juliana Regiani Pereira (responsável pela pesquisa). 
 
 
 

Perfil do Leitor: 
 
 

1) Em qual ano do curso de Letras você está? 
 
(  ) 1.º ano  
(  ) 4.º ano  
 
2) Gênero: 
 
(  ) Masculino 
(  ) Feminino 
(  ) Outro __________ 
 
3) Idade: ____________________ 
 
4) Você já atua em sala de aula? 
 
(  ) Sim 
(  ) No momento não, mas já atuei 
(  ) Não (vá direto para a questão n.º 5) 
 
4-a) Se você já atua em sala de aula, em qual nível você trabalha? 
 
(  ) Fundamental I (1.º ao 5.º ano) (  ) Fundamental II (6.º ao 9.º ano) 
(  ) Ensino Médio (  ) Escola de línguas 
(  ) Aulas particulares (  ) Outros ___________________ 
 
5) Você se considera um bom leitor? 
 
(  ) Sim (  ) Às vezes sim 
(  ) Não (  ) Às vezes não 
 
6) Quanto tempo você dedica à leitura durante a semana? 
 
(  ) 30 minutos (  ) De 30 minutos a 1 hora 
(  ) De 1 a 2 horas (  ) Mais de 2 horas 
 
7) Quem despertou seu interesse pela leitura? 
 
(  ) Amigos (  ) Professores (  ) Outros _____________ 
(  ) Pais (  ) Sozinho(a)  
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8) Quantos livros existem em sua casa (aproximadamente)? 
 
(  ) 1 a 10 (  ) 11 a 20 (  ) Mais de 100 
(  ) 21 a 50 (  ) 50 a 100  
 
9) Você recomenda para outras pessoas o que você costuma ler? 
 
(  ) Sim (  ) Às vezes 
(  ) Não (  ) Outro _____________________ 
 
10) Como você escolhe um livro? 
 
(  ) Pelo título (  ) Pela capa (  ) Por indicação 
(  ) Pelo conteúdo (  ) Pela área de conhecimento (  ) Outros _______________ 
 
11) Você costuma ir a bibliotecas? (por exemplo, biblioteca pública, da universidade, etc.). 
 
(  ) Sim (  ) Às vezes (  ) Não  

(  ) Só quando o(a) professor(a) recomenda algum material que está disponível lá.  
  
12) Você costuma acessar bibliotecas virtuais? 
 
(  ) Sim (  ) Às vezes (  ) Não  

(  ) Só quando o(a) professor(a) recomenda algum material que está disponível lá.  
 

 

  
13) Qual o seu tipo de leitura preferido? (marque apenas uma alternativa). 
 
(  ) Aventura 
(  ) Romance 

(  ) Política 

(  ) Economia 

(  ) Ficção 

(  ) Acadêmica (artigos, teses, gramáticas, etc.) 
(  ) Técnica (nutrição saudável, pintura, etc.) 

(  ) Outro ______________________________ 
 
14) Você costuma ler por lazer? 
 
(  ) Sim. Quais materiais? _________________________________________________ 
(  ) Não (vá direto para a questão n.º 15) 
 
14-a) Se sua resposta à pergunta anterior foi sim, responda quantas vezes você lê por lazer durante a semana: 
 
(  ) 1 a 3 vezes 
(  ) 3 a 5 vezes 
(  ) Realizo alguma leitura de lazer todos os dias da semana 
 
15) Qual o material de leitura que você lê com mais frequência? (é possível marcar mais de uma alternativa). 
 
(  ) Livro literário (  ) Revista (  ) Redes Sociais 
(  ) Livro de autoajuda (  ) Jornal (  ) Websites 
(  ) Livro Best Seller (  ) Gibi (  ) Outros ____________ 
(  ) Livro de receitas (  ) Catálogo  
(  ) Livro acadêmico (  ) Artigos Científicos  
(  ) Livro religioso (  ) Blogs  
 
16) Quando você leu por mais de 15 minutos pela última vez? 
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(  ) Ontem (  ) Hoje 
(  ) Há menos de uma semana (  ) Há uma semana 
(  ) Há menos de 15 dias (  ) Há 15 dias 
(  ) Há menos de um mês (  ) Há um mês 
 
17) Normalmente, qual é o objetivo de suas leituras? (marque apenas uma alternativa). 
 
(  ) Informação (  ) Diversão (  ) Conhecimento 
(  ) Obrigação (  ) Lazer (  ) Curiosidade 
(  ) Outro ___________   
 
18) Você costuma ler livros/artigos em língua estrangeira? Circule ou responda a língua que se adeque ao seu 
caso. 
 
(  ) Espanhol Outra língua: _________________ 
(  ) Inglês (  ) Não leio em língua estrangeira (vá direto para a questão n.º 20) 

 
19) Se a resposta anterior foi sim, com que frequência?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
20) Onde você costuma adquirir seus materiais de leitura? (é possível marcar mais de uma alternativa). 
 
(  ) Biblioteca (  ) Sebo 
(  ) Livraria (  ) Vendedor 
(  ) Banca (  ) No xérox (material disponibilizado pelo professor) 
(  ) Internet (  ) Por meio de empréstimo de colegas, familiares, etc. 
 
21) Qual suporte você costuma utilizar para realizar suas leituras? (marque apenas uma alternativa). 
 
(  ) Papel (  ) Computador (  ) Tablet 
(  ) Celular (  ) Kindle (  ) Outro __________________ 
 
22) Qual é seu ambiente/maneira preferida para realizar suas leituras? (marque apenas uma alternativa). 
 
(  ) Quarto (deitado) (  ) Quarto (escrivaninha) (  ) Sala (sentado no sofá) 
(  ) Sala de aula (  ) Sala (deitado) (  ) Praça 
(  ) Biblioteca (  ) Ônibus (  ) Outro______________ 
 
23) Em sua casa há assinatura de jornal ou revista? 
 
(  ) Sim. Qual(is)? _______________________________________________ 
(  ) Não 
 
24) Qual é sua seção preferida do jornal? (marque apenas uma alternativa). 
 
(  ) Esporte (  ) Cultura (  ) Outra____________ 
(  ) Educação (  ) Política (  ) Não tenho o hábito de ler jornal. 
(  ) Cotidiano (  ) Turismo  
 
 

Questionário a respeito de leitura  
 
25) Para você, existe diferença entre ler para estudar, ler para aprender sobre um determinado assunto e ler para 
entretenimento/lazer? Explique sua resposta. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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26) Você se considera um leitor crítico? 
 
(  ) Sim (  ) Às vezes sim 
(  ) Não (  ) Às vezes não 
 
27) Você costuma manter-se concentrado enquanto lê? 
 
(  ) Sempre (  ) Na maioria das vezes 
(  ) Nunca (  ) Às vezes 
 
As perguntas a seguir são sobre leitura silenciosa. Responda de acordo com a forma como você costuma ler um 
texto. 
 
28) Antes de começar a ler, eu dou uma olhada no texto inteiro. 
 
(  ) Sempre (  ) Na maioria das vezes 
(  ) Nunca (  ) Às vezes 
 
29) Quando eu leio, consigo fazer previsões sobre o que está para vir no texto. 
 
(  ) Sempre (  ) Na maioria das vezes 
(  ) Nunca (  ) Às vezes 
 
30) Quando leio, eu consigo perceber a diferença entre os pontos principais e os detalhes do texto. 
 
(  ) Sempre (  ) Na maioria das vezes 
(  ) Nunca (  ) Às vezes 
 
31) Enquanto leio, consigo relacionar as informações que já apareceram no texto com as informações que estão 
por vir no texto. 
 
(  ) Sempre (  ) Na maioria das vezes 
(  ) Nunca (  ) Às vezes 
 
32) Quando eu leio, relaciono as coisas que eu já conheço com as informações presentes no texto para entender o 
que estou lendo. 
 
(  ) Sempre (  ) Na maioria das vezes (  ) Às vezes (  ) Nunca 
 
33) Eu consigo perceber as coisas que estou entendendo ou não quando estou lendo. 
 

(  ) Sempre (  ) Na maioria das vezes (  ) Às vezes (  ) Nunca 
 

 
 
34) Eu consigo ler e interpretar figuras, desenhos e gráficos e isso me ajuda a entender melhor um texto. 
 
(  ) Sempre (  ) Na maioria das vezes 
(  ) Nunca (  ) Às vezes 
 
35) Quando eu não entendo alguma coisa durante uma leitura: (é possível marcar mais de uma alternativa). 
 
(  ) Continuo lendo para entender (  ) Leio novamente a parte que eu não entendi 
(  ) Leio todo o texto novamente (  ) Procuro no dicionário as palavras desconhecidas 
(  ) Desisto e paro de ler (  ) Outro procedimento _____________________ 
 
36) Durante uma leitura, ações que me ajudam a entender melhor são: (é possível marcar mais de uma 
alternativa). 
 
(  ) Reler o texto para compreender melhor ou verificar se compreendi mesmo 
(  ) Procurar palavras desconhecidas no dicionário ou procurar por sinônimos 
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(  ) Relacionar o texto ao que já sei a respeito do assunto que estou lendo 
(  ) Focar na organização do texto 
(  ) Focar nos detalhes do texto 

(  ) Fazer anotações nas margens 

(  ) Sublinhar o texto 

(  ) Outros________________________________________ 

 
Questionário a respeito de sua (futura) prática docente 

 
37) Você entende que a leitura precisa ser ensinada durante o ensino fundamental e médio? Explique. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
38) Para você, o que é um leitor proficiente? Justifique sua resposta. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
39) Você considera que alfabetização e letramento são a mesma coisa? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
40) Você recebeu algum tipo de instrução sobre como trabalhar a leitura em sua prática de sala de aula? 
Comente. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
  
41) Você conhece alguma estratégia de leitura? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não (vá direto para a questão n.º 42) 
 
41-a) Se você respondeu “sim”, mencione quais. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
42) Considerando que você esteja avaliando a habilidade de leitura de seus alunos, o que faz com que uma 
pessoa seja boa leitora é sua habilidade em: (é possível marcar mais de uma resposta). 
 
(  ) Reconhecer o significado de palavras 
(  ) Saber pronunciar as palavras 

(  ) Entender o significado global do texto 
(  ) Saber usar um dicionário 

(  ) Adivinhar o significado das palavras pelo contexto 

(  ) Integrar a informação do texto com as que ele já possui 

(  ) Focalizar nos detalhes do conteúdo 

(  ) Aprender a organização do texto 
(  ) Ser capaz de fazer previsões do que será tratado na sequência antes de ler 
(  ) Ser capaz de interpretar tabelas e gráficos 
(  ) Fazer distinção entre fato e opinião 
(  ) Outro(s): ______________________________________________________ 
 
 

MUITO OBRIGADA! 
Juliana Regiani Pereira 
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APÊNDICE II 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
Prezado (a) colaborador (a),  
 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa de Mestrado intitulada A 
percepção de futuros professores de língua materna sobre a leitura, sob responsabilidade da 
mestranda em Letras, Interfaces entre Língua e Literatura da Unicentro, Juliana Regiani 
Pereira, sob orientação da professora Luciane Baretta. Objetiva-se com esta pesquisa 
investigar como os graduandos de 1.º e 4.º de Letras Português da Unicentro se percebem 
como leitores e como (futuros) professores de leitura. O presente projeto de pesquisa foi 
aprovado pelo COMEP/UNICENTRO. 

 
DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO 

Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

 

Número do parecer: 2.645.345 

Data da relatoria: 09/05/2018 

 
1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: A pesquisa é constituída por um questionário e você 
receberá todas as instruções e poderá tirar suas dúvidas antes de respondê-lo. Lembramos que 
a sua participação é voluntária; você tem a liberdade de não querer participar, e pode desistir, 
em qualquer momento, mesmo após ter iniciado a responder às questões, sem nenhum 
prejuízo para você.  
 
2. RISCOS, DESCONFORTOS E FORMAS DE ASSISTÊNCIA: A aplicação do 
questionário poderá trazer algum desconforto tais como cansaço, em virtude do número de 
perguntas, ou incômodo com alguma pergunta, que você (participante) não é obrigado(a) a 
responder. Se você precisar de algum tratamento, orientação, encaminhamento etc., por se 
sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, a 
pesquisadora se responsabiliza por prestar assistência integral, imediata e gratuita.  

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de contribuir para o 
estudo sobre a leitura e a percepção dos futuros professores de língua materna sobre o tema e 
seu ensino. Os resultados desta pesquisa contribuirão para próximos estudos da área 
educacional que tenham relação com a leitura, ensino de leitura e a formação de professores, 
futuros formadores de leitores. 
 
4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o (a) Sr. (a) nos fornecer ou que 
sejam conseguidas por meio do questionário aplicado serão utilizadas somente para esta 
pesquisa. Suas respostas serão mantidas em sigilo e o seu nome não aparecerá em lugar 
nenhum do questionário, nem quando os resultados forem apresentados.  
 
5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou do método 
utilizado, pode procurar a qualquer momento as pesquisadoras responsáveis.  



123 
 

 
6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o (a) Sr. (a) aceite participar da pesquisa, 
não receberá nenhuma compensação financeira.  
 
7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o (a) Sr. (a) estiver de acordo em 
participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se 
segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você. 
 
 
 
 
 
 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 
 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. 
(a)________________________________________________, portador(a) da cédula de 
identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 
teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas 
pelas pesquisadoras, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não 
restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa. E, por estar de 
acordo, assina o presente termo.  

 
 

Guarapuava, ____ de __________ de 2018. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do participante 

 
 
 
 

Assinatura das Pesquisadoras: 
 
 
__________________________                                 ____________________________  
JULIANA REGIANI PEREIRA     LUCIANE BARETTA 
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CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 
 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. 
(a)________________________________________________, portador(a) da cédula de 
identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 
teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas 
pelas pesquisadoras, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não 
restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa. E, por estar de 
acordo, assina o presente termo.  

 
 

Guarapuava, ____ de __________ de 2018. 
 
 
 
 

___________________________________ 
          Assinatura do participante 

 
 
 
 

Assinatura das Pesquisadoras: 
 
 
__________________________                                 ____________________________ 
  JULIANA REGIANI PEREIRA     LUCIANE BARETTA 
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APÊNDICE III 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 
 

Eu, **********************************, Chefe de Departamento do curso de 

Letras – DELET, da Universidade ***********************, Campus de 

*******************, tenho ciência e autorizo a realização da pesquisa intitulada “A 

percepção de futuros professores de língua materna sobre a leitura”, sob responsabilidade da 

mestranda em Letras do PPGL da Unicentro, Juliana Regiani Pereira, sob orientação da 

professora Dr.ª Luciane Baretta, que será aplicada com alunos maiores de 18 anos, em turmas 

de 1.º e 4.º anos de Letras Português do Campus de ***************, no ano de 2018. Para 

isto, serão disponibilizados à pesquisadora espaço físico e cessão de duas aulas de cada turma, 

com autorização prévia do(a) professor(a) que se disponibilizar a liberar as aulas para a coleta 

de dados.    

 

Guarapuava,      de                       de 2018.  

 

                                                                                    _____________________________ 
              ************************** 

Chefe do DELET 
               ****************** 

   Campus de ***************** 
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APÊNDICE IV 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 
 

Eu, *************************, Chefe do Setor de Humanas, Letras e Artes – 

SEHLA, da Universidade *********************, Campus de ***********, tenho ciência 

e autorizo a realização da pesquisa intitulada “A percepção de futuros professores de língua 

materna sobre a leitura”, sob responsabilidade da mestranda em Letras do PPGL da 

Unicentro, Juliana Regiani Pereira, sob orientação da professora Dr.ª Luciane Baretta, que 

será aplicada com alunos maiores de 18 anos, em turmas de 1.º e 4.º anos de Letras Português 

da UNICENTRO***********, Campus de ***********, no ano de 2018. Para isto, serão 

disponibilizados à pesquisadora espaço físico e cessão de duas aulas de cada turma, com 

autorização prévia do(a) professor(a) que se disponibilizar a liberar as aulas para a coleta de 

dados.    

 

 

                                                             Guarapuava,        de                       de 2018.  

                                                _____________________________ 

      ******************************** 

     Chefe do SEHLA 

       *************** 

           Campus de ************** 
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APÊNDICE V 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 

 

Eu, ********************, Docente do curso de Letras Português, do Departamento 

de Letras – DELET da Universidade ******************************, Campus de 

*************, tenho ciência e autorizo a realização, em minhas aulas, da pesquisa 

intitulada “A percepção de futuros professores de línguas sobre a leitura” sob 

responsabilidade da mestranda em Letras do PPGL da Unicentro, Juliana Regiani Pereira, sob 

orientação da Professora Dr.ª Luciane Baretta, que será aplicada com alunos maiores de 18 

anos, em turmas de 1.º e 4.º anos de Letras Português da ***********, Campus de 

*************, no ano de 2018. Para isto, serão disponibilizados espaço físico e cessão de 

duas aulas de cada turma (1.º e 4.º anos) para a coleta de dados, com data a ser combinada 

conforme andamento das atividades em cada uma das turmas em 2018. 

   

Guarapuava, __ de _________  de  2018.  

 

                                                              _____________________________ 

Nome do(a) professor(a) 
Docente do DELET 

          ************* 
    Campus de *********** 
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APÊNDICE VI 

 

Atuação em sala de aula dos participantes de 1.º ano 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE VII 

 

Níveis escolares nos dos participantes de 1.º ano que já atuaram com docência 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE VIII 

 

Atuação em sala de aula dos participantes de 4.º ano 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE IX 

 

Níveis escolares nos dos participantes de 4.º ano que já atuaram com docência 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE X 

 

Relação dos alunos que NÃO se consideram bons leitores com o tempo dedicado à leitura por semana 

1.º ano 

Participante (P) Resposta 
Tempo dedicado à leitura por 

semana 

P8 Às vezes não 30 minutos 
P11 Não 30 minutos 
P21 Não 30 minutos 

P27 Não De 1 a 2 horas 

P35 Às vezes não Mais de 2 horas 

4.º ano 

Participante (P) Resposta 
Tempo dedicado à leitura por 

semana 

P15 Não 30 minutos 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XI 

 

Relação dos alunos que se consideram bons leitores com o tempo dedicado à leitura por semana 
             (Continua) 

1.º ano 

Participante (P) Resposta 
Tempo dedicado à leitura por 

semana 

P1 Sim Mais de 2 horas 
P2 Sim De 1 a 2 horas 
P3 Às vezes sim De 1 a 2 horas 
P4 Às vezes sim De 30 minutos a 1 hora 
P5 Sim De 1 a 2 horas 
P6 Às vezes sim De 1 a 2 horas 
P7 Às vezes sim De 30 minutos a 1 hora 
P9 Sim Mais de 2 horas 

P10 Sim De 30 minutos a 1 hora 
P12 Sim Mais de 2 horas 
P13 Às vezes sim Mais de 2 horas 
P14 Sim De 1 a 2 horas 
P15 Às vezes sim De 1 a 2 horas 
P16 Sim Mais de 2 horas 
P17 Às vezes sim Mais de 2 horas 
P18 Às vezes sim 30 minutos 
P19 Sim De 1 a 2 horas 
P20 Às vezes sim De 30 minutos a 1 hora 
P22 Às vezes sim De 1 a 2 horas 
P23 Às vezes sim De 30 minutos a 1 hora 
P24 Às vezes sim Mais de 2 horas 
P25 Às vezes sim De 1 a 2 horas 
P26 Às vezes sim Mais de 2 horas 
P28 Sim De 1 a 2 horas 
P29 Às vezes sim De 30 minutos a 1 hora 
P30 Às vezes sim Mais de 2 horas 
P31 Sim De 1 a 2 horas 
P32 Às vezes sim De 30 minutos a 1 hora 
P33 Às vezes sim De 1 a 2 horas 
P34 Às vezes sim Mais de 2 horas 
P36 Às vezes sim De 30 minutos a 1 hora 

4.º ano 

Participante (P) Resposta 
Tempo dedicado à leitura por 

semana 

P1 Às vezes sim Mais de 2 horas 
P2 Às vezes sim De 1 a 2 horas 
P3 Às vezes sim Mais de 2 horas 
P4 Às vezes sim De 30 minutos a 1 hora 
P5 Sim De 1 a 2 horas 
P6 Sim Mais de 2 horas 
P7 Às vezes sim Mais de 2 horas 
P8 Sim Mais de 2 horas 
P9 Sim De 1 a 2 horas 

P10 Sim Mais de 2 horas 
P11 Às vezes sim De 1 a 2 horas 
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Relação dos alunos que se consideram bons leitores com o tempo dedicado à leitura por semana 
(Conclusão) 

P12 Às vezes sim De 30 minutos a 1 hora 
P13 Às vezes sim De 1 a 2 horas 
P14 Sim De 1 a 2 horas 
P16 Sim De 30 minutos a 1 hora 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XII 

 

Interesse pela leitura 

Quem 
despertou o 

interesse pela 
leitura 

 Amigos Pais Professores Sozinho(a) Outros ------ 

1.
º 

an
o 

11% 11% 33% 42% 3% ------ 
4.

º 
an

o 

0% 44% 44% 13% 0% ------ 

Recomenda o 
que lê 

 Sim Não Às vezes Outro ------ ------ 

1.º ano 56% 19% 25% 0% ------ ------ 

4.º ano 56% 0% 44% 0% ------ ------ 

Maneira de 
escolher um 

livro 

 Título Capa Indicação Conteúdo 
Área de 

conheci—
mento 

Outros 

1.º ano 11% 8% 22% 44% 14% 0% 

4.º ano 6% 0% 25% 38% 31% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XIII 

 

Tipo de leitura 
(Continua) 

Tipo 
preferido de 

leitura 

 

A
ve

n
tu

ra
 

R
om

an
ce

 

P
ol

ít
ic

a 

E
co

n
om

ia
 

F
ic

çã
o 

A
ca

d
êm

ic
a 

T
éc

n
ic

a 

O
u

tr
o 

1.
º 

an
o 

11% 36% 3% 0% 31% 11% 6% 3% 

4.
º 

an
o 

6% 56% 0% 0% 31% 6% 0% 0% 

Costuma ler 
por lazer 

 Sim Não ------ ------ ------ ------ 

1.
º 

an
o 

56% 44% ------ ------ ------ ------ 

4.
º 

an
o 

81% 19% ------ ------ ------ ------ 

Materiais da 
leitura por 

lazer 

1.
º 

an
o 

Livros de literatura, 
principalmente atuais 

Livro religioso Livros de ficção e notícias 

Livros e revistas 
Livros, revistas, notícias e 

materiais religiosos 
Jornal 

Livros de histórias, 
política, economia e 
literatura brasileira 

Literatura africana 
Livros de romances russos 

(literários) 

Literatura 
Textos de redes sociais/histórias 

ficcionadas 
Livros de romance, 

revistas, etc. 

Livros, revistas, etc. Católico Romance 

Romances, livros de 
aventura 

Material do curso Livros de filosofia 

 

4.
º 

an
o 

Livro Livros de romance Bíblia, livros de teologia 

Livros físicos e virtuais 
Notícias da mídia virtual, 

revistas 
Contos, fábulas, textos 

virtuais 

Livro físico, celular e 
computador 

Livros de ficção 
Páginas jornalísticas sobre 

esporte 

Revistas de moda, blogs História, documentários 
Livros, revistas, 

quadrinhos e roteiros de 
TV/cinema 
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Tipo de leitura 
(Continuação) 

Quantas 
vezes realiza 
leitura por 

lazer na 
semana 

 
1 a 3 
vezes 

3 a 5 
vezes 

Realiza alguma leitura de lazer 
todos os dias da semana 

N.º de participantes 
respondentes que 

costumam ler por lazer 

1.
º 

an
o 

50% 15% 35% 20 

4.
º 

an
o 

25% 8% 67% 12 

Tipo de 
material que 

lê com 
frequência 
(possível 

marcar mais 
de uma 

resposta) 

 Livro Literário 
Livro de 

autoajuda 
Livro Best Seller Livro de receitas 

1.
º 

an
o 

75% 11% 14% 19% 

4.
º 

an
o 

81% 19% 50% 6% 

 Livro acadêmico 
Livro 

religioso 
Revista Jornal 

1.
º 

an
o 

53% 31% 33% 33% 

4.
º 

an
o 

63% 19% 25% 19% 

Tipo de 
material que 

lê com 
frequência 
(possível 

marcar mais 
de uma 

resposta) 

 Gibi Catálogo Artigos científicos Blogs 

1.
º 

an
o 

11% 11% 14% 22% 

4.
º 

an
o 

25% 6% 31% 44% 

 Redes Sociais Web Sites Outros ------------------ 

1.
º 

an
o 

78% 25% 0% ------------------ 

4.
º 

an
o 

75% 50% 0% ------------------ 
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Tipo de leitura 
(Conclusão) 

Costume de 
ler livros em 

língua 
estrangeira 

(LE) 

 Espanhol Inglês Outra língua Não lê em LE Não respondeu 

1.
º 

an
o 

0% 8% 0% 86% 6% 

4.
º 

an
o 

6% 25% 0% 69% ------------ 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XIV 

 

Frequência de leitura em língua estrangeira (LE) 
1.º ano 

Participante (P) Resposta Frequência com lê em LE por semana 
P12 Inglês Uma vez por semana 
P16 Inglês Poucas vezes no mês, uma ou duas vezes apenas 
P30 Inglês Duas vezes na semana 

4.º ano 
Participante (P) Resposta Frequência com lê em LE por semana 

P2 Inglês Às vezes 
P4 Inglês Raramente 
P8 Inglês Costumo ler diariamente em inglês 

P13 Inglês Diariamente 
P14 Espanhol Semanalmente 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XV 

 

Objetivo, maneira, local e suporte de leitura 
(Continua) 

Quando leu 
por mais de 
15 minutos 
pela última 

vez 

 
Ontem Hoje 

Há menos de uma 
semana 

Há uma semana 
1.

º 
an

o 

42% 25% 25% 8% 

4.
º 

an
o 

44% 38% 6% 6% 

 Há 15 dias 
Há menos de 

15 dias 
Há um mês Há menos de um mês 

1.
º 

an
o 

0% 0% 0% 0% 

4.
º 

an
o 

0% 6% 0% 0% 

Principal 
objetivo das 

leituras 

 

In
fo

rm
aç

ão
 

O
b

ri
ga

çã
o 

D
iv

er
sã

o 

L
az

er
 

C
on

h
ec

im
en

to
 

C
u

ri
os

id
ad

e 

O
u

tr
o 

1.
º 

an
o 

17% 8% 
0% 3% 67% 6% 0% 

4.
º 

an
o 

31% 6% 
0% 19% 44% 0% 0% 

Onde 
adquire 

materiais de 
leitura 

 Biblioteca Livraria Banca Internet 

1.
º 

an
o 

64% 31% 3% 89% 

4.
º 

an
o 

69% 50% 13% 81% 

 Sebo Vendedor Xérox Empréstimo 

1.
º 

an
o 

33% 11% 56% 47% 

4.
º 

an
o 

69% 13% 50% 81% 
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Objetivo, maneira, local e suporte de leitura 
(Conclusão) 

Suporte das 
leituras 

 Papel Celular Computador Kindle Tablet Outro 

1.
º 

an
o 

56% 11% 28% 0% 3% 0% 
4.

º 
an

o 

75% 6% 19% 0% 0% 0% 

Ambiente/m
aneira 

preferida de 
realizar 
leituras 

 Quarto 
(deitado) 

Quarto 
(escrivaninha) 

Sala de aula Biblioteca Sala (deitado) 

1.
º 

an
o 

56% 6% 6% 0% 3% 

4.
º 

an
o 

31% 19% 0% 0% 6% 

 Sala (sentado 
no sofá) 

Ônibus Praça Outro ------------ 

1.
º 

an
o 

19% 6% 3% 3% ------------ 

4.
º 

an
o 

19% 6% 0% 19% ------------ 

Possui 
assinatura de 

jornal em 
casa 

 Sim Não 

1.º ano 11% 89% 

4.º ano 0% 100% 

Seção 
preferida do 

jornal 

 Esporte Educação Cotidiano Cultura 

1.º ano 6% 19% 8% 28% 

4.º ano 0% 0% 13% 19% 

 Política Turismo Outra 
Não tem hábito 

de ler jornal 

1.º ano 11% 3% 0% 25% 

4.º ano 0% 0% 6% 63% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XVI 

 

Diferença entre ler para estudar, ler para aprender sobre um determinado assunto e ler para 
entretenimento/lazer (participantes de 1.º ano) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

22%

14%

Sim Não Não respondeu
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APÊNDICE XVII 

 

Diferença entre ler para estudar, ler para aprender sobre um determinado assunto e ler para 
entretenimento/lazer (participantes de 4.º ano) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

19%

6%

Sim

Não

Não respondeu
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APÊNDICE XVIII 

 

Diferença entre ler para estudar, ler para aprender sobre um determinado assunto e ler para 
entretenimento/lazer 

1.º ano 

Respostas positivas 

P9 

“Sim, pois muitas vezes a leitura por lazer é mais descontraída e consecutivamente 
mais fácil de ser feita e compreendida, já a leitura para aprender algo ou estudar 
necessita de uma atenção maior e, até mesmo, de métodos para se recordar de 

fragmentos como grifo e anotações”. 

P15 
“Sim, pois cada uma dessas maneiras de leitura tem seu modo particular, um é 

diferente do outro, até mesmo o modo como se lê”. 

 Respostas negativas 

P21 
“Não vejo diferença, penso que seja qualquer tipo de leitura que nos serve para 

conhecimento e ampliar nossa visão de mundo”. 

P33 “Não, em qualquer modo de leitura se adquire conhecimento”. 

4.º ano 

 Respostas positivas 

P13 
“Sim. Penso que ler para estudar tem um objetivo meramente utilitário, enquanto que 
a leitura para aprender tem proximidade marcante com a leitura para lazer, que não 

carrega a responsabilidade da obrigação”. 

P4 “Sim, o desdobramento de cada pessoa muda de acordo com o objetivo da leitura”. 

 Respostas negativas 

P10 “Não, pois tudo gera conhecimento”. 

P5 
“Não, pois tanto um quanto outro eu estou aprendendo algo novo. Mesmo nas 

leituras essenciais da graduação que costumam ser mais complexas é possível obter a 
criticidade e assim abordar e entender sobre inúmeras áreas”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XIX 

 

Percepção leitora 

Costuma manter-
se concentrado 

enquanto lê 

 
Sempre Na maioria das vezes Às vezes Nunca 

1.
º 

an
o 

28% 
56% 17% 0% 

4.
º 

an
o 

6% 69% 25% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XX 

 

Leitura silenciosa 
(Continua) 

Dá uma 
olhada no 

texto antes de 
começar a ler 

 Sempre Na maioria das vezes Às vezes Nunca 
1.

º 
an

o 

25% 31% 33% 11% 

4.
º 

an
o 

6% 44% 44% 6% 

Consegue 
fazer 

previsões 
sobre o que 

está para vir 
no texto 

 
Sempre Na maioria das vezes Às vezes Nunca 

1.
º 

an
o 

17% 36% 39% 8% 

4.
º 

an
o 

13% 56% 31% 0% 

Consegue 
perceber a 
diferença 
entre os 
pontos 

principais e os 
detalhes do 

texto 

 

Sempre Na maioria das vezes Às vezes Nunca 

1.
º 

an
o 

8% 53% 39% 0% 

4.
º 

an
o 

25% 38% 31% 6% 

Relaciona as 
informações 

que já 
apareceram 
no texto com 

as 
informações 

que estão por 
vir 

 Sempre Na maioria das vezes Às vezes Nunca 

1.
º 

an
o 

14% 36% 44% 6% 

4.
º 

an
o 

19% 50% 31% 0% 

Relaciona as 
coisas que já 
conhece com 

as 
informações 
presentes no 
texto para 
entender o 

que está lendo 

 Sempre Na maioria das vezes Às vezes Nunca 

1.
º 

an
o 

33% 44% 22% 0% 

4.
º 

an
o 

44% 56% 0% 0% 
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Leitura silenciosa 
(Conclusão) 

Consegue 
perceber as 

coisas que está 
entendendo ou 
não enquanto 

lê 

 Sempre Na maioria das vezes Às vezes Nunca 

1.
º 

an
o 

50% 33% 17% 0% 
4.

º 
an

o 

38% 50% 13% 0% 

Consegue ler e 
interpretar 

figuras, 
desenhos e 

gráficos e isso 
ajuda a 

entender 
melhor um 

texto 

 Sempre Na maioria das vezes Às vezes Nunca 

1.
º 

an
o 

28% 50% 22% 0% 

4.
º 

an
o 

38% 31% 31% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XXI 

 

Ações enquanto leitor que ajudam a entender melhor durante uma leitura (participantes de 1.º ano) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

47%
50%

8%

19%

50%

58%

Reler o texto
para

compreender
melhor ou
verificar se

compreendi
mesmo

Procurar
palavras

desconhecidas
no dicionário
ou procurar

por sinônimos

Relacionar o
texto ao que já
sei a respeito

do assunto
que estou

lendo

Focar na
organização

do texto

Focar nos
detalhes do

texto

Fazer
anotações nas

margens

Sublinhar o
texto
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APÊNDICE XXII 

 

Ações enquanto leitor que ajudam a entender melhor durante uma leitura (participantes de 4.º ano) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63%

56%

69%

13% 13%

63%

69%

Reler o texto
para

compreender
melhor ou
verificar se

compreendi
mesmo

Procurar
palavras

desconhecidas
no dicionário
ou procurar

por sinônimos

Relacionar o
texto ao que

já sei a
respeito do
assunto que
estou lendo

Focar na
organização

do texto

Focar nos
detalhes do

texto

Fazer
anotações nas

margens

Sublinhar o
texto
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APÊNDICE XXIII 

 

Ensino de leitura no ensino fundamental e médio 

1.
º 

an
o 

Respostas positivas 
P12 “Sim. A leitura deve ser ensinada durante o ensino fundamental e médio, pois o aluno vai 

assim apreciar a leitura e adquirir conhecimento”. 

P21 “Sim. A leitura deve ser ensinada durante o ensino fundamental e médio, pois o aluno vai 
assim apreciar a leitura e adquirir conhecimento”. 

P2 “Precisa, a leitura na minha opinião deve ser incentivada pelos pais desde pequenos para que 
pegue o hábito da leitura, eu particularmente sinto falta da leitura durante o ensino 

fundamental e médio. Acho que deveria ser mais incentivado”. 

4.
º 

an
o 

 Respostas positivas 

P1 “Sim, para que o aluno não apenas decodifique as palavras, mas também compreenda os 
sentidos”. 

P2 “Sim, pois a partir da leitura se forma "cidadãos" críticos, além de proporcionar um 
conhecimento de mundo maior”. 

 Resposta negativa 

P13 “A leitura precisa, sobretudo ser incentivada, pois ela se torna produtiva somente se não 
carregar a carga da obrigação. Penso que não se pode ensinar a leitura, mas inspirar a sua 

prática.” 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XXIV 

 

Conhecimento sobre o conceito de leitor proficiente 

1.º ano 

 Respostas positivas 

P4 
“É um leitor, que além de ler sabe interpretar o texto, compreender o texto em sua 

integridade, sua finalidade, objetivo”. 

P21 
“Uma pessoa capaz de compreender os significados de textos, qual a ideia principal a ser 

tratada”. 

 Respostas negativas 

P3 “Não tenho conhecimento do termo”. 

P6 “Não tenho conhecimento sobre a definição”. 

4.º ano 

 Respostas Positivas 

P1 
“É aquele que compreende os sentidos e não apenas decodifica, capaz de imprimir 

sentido ao texto, relacionar com textos já lidos”. 

P6 
“Aquele que consegue a) relacionar o que lê com textos anteriormente lidos, com as 
conjunturas históricas atuais e do momento de produção do texto e b) tomar posição 

mediante o texto, olhá-lo criticamente”. 

P3 “É o leitor que interage com a leitura, interpreta e busca referências do que está lendo”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

APÊNDICE XXV 

 

Quanto a ter recebido algum tipo de instrução sobre como trabalhar a leitura em sua prática docente 

1.º ano 

 Respostas “sim” 

P9 
“Sim, nas aulas práticas ou teóricas do curso de formação de docentes a leitura é 
considerada uma das prioridades na sala de aula e, por isso, tive contato com 
métodos e práticas de como trabalhar a leitura em sala”. 

P13 
“Sim, como marcar as partes mais importantes, procurar esclarecer palavras confusas 
ou desconhecidas e se concentrar no conteúdo”. 

P21 
“Sim. No ensino médio tínhamos o momento de leitura em torno de 30 minutos de 
duração, onde os professores trabalhavam a prática de leitura com os alunos”. 

P31 
“Sim. Quando trabalhei em sala com 3.º, 4.º e 5.º, as orientações eram para que a 
cada dia fossem separados quinze minutos para leitura livre, para que desta forma as 
crianças tomassem gosto pela leitura”. 

 Respostas “não” 
P6 “Ainda não”. 

P11 “Não, pois ainda estou no 1.º ano”. 
P12 “Que me lembre não”. 
P20 “Até o momento presente, não”. 

4.º ano 

 Respostas “sim” 

P1 
“Sim, visto que neste ano estamos tendo Literatura e Ensino, que nos mostra como 
trabalhar”. 

P3 “Sim. Nas aulas de estágio principalmente e em Literatura e Ensino”. 

P5 
“Sim, na graduação temos disciplinas que enfocam o ensino da literatura, mostrando 
a didática e possíveis temas”. 

P6 
“Sim. Durante o magistério, as disciplinas de estágio no curso de Letras, orientações 
para TCC, leitura de documentos norteadores do ensino e pensamentos de críticos”. 

P8 
“A leitura deve ser trabalhada de modo a estimular a criticidade e a interpretação, 
promovendo a autonomia do sujeito leitor”. 

 Respostas “não” 

P4 
“Não, nos foi ensinado a trabalhar apenas com o cânone e de que forma fazer com 
que os alunos se interessem por essa leitura”. 

P15 
“Não. Na maioria das aulas eles criticam a forma de como usar a leitura em sala de 
aula, mas no decorrer das aulas o professor mesmo traz os textos de forma 
obrigatória para ler”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XXVI 

 

Estratégias de leitura que os participantes conhecem 

1.º ano 

P16 
“Ter a leitura como hábito diário, sublinhar, realizar e notar intertextos, fazer 
anotações sobre o texto ou expectativas em relação ao texto”. 

P33 “Reler se não entendeu, grifar palavras desconhecidas e procurar seu significado.” 

P29 “Ler com calma e concentração e se possível fazer anotações”. 

P9 
“Há algumas práticas de leitura voltadas ao estudo como a releitura de textos 
produzidos e também de fazer como a "hora da leitura" que são de cinco a dez 
minutos de leitura de lazer durante a aula”. 

P20 
“Costumo compreender mais minhas leituras, com o acompanhamento de chá ou 
café. Ou com balas e chicletes”. 

4.º ano 

P1 
“Fazer anotações nas bordas do texto com o significado de palavras desconhecidas. 
Fazer resumo”. 

P11 
“À medida que o texto for lido, perguntar ao aluno sobre possíveis expectativas, 
etc.”. 

P9 
“A interação do leitor com o texto; a significação que o texto tem para o leitor; 
leitura por prazer; inferências”. 

P3 “Textos atuais, gêneros que fazem parte do contexto dos alunos”. 

P7 
“Induzir ao aluno com textos atuais os quais estão em seu meio, memes, textos das 
redes sociais, dentre outros”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XXVII 

 

Quais habilidades fazem com que uma pessoa seja boa leitora 
1.º ano 

Reconhecer o significado de palavras 56% 
Saber pronunciar as palavras 33% 

Entender o significado global do texto 64% 
Saber usar um dicionário 36% 

Adivinhar o significado das palavras pelo contexto 22% 
Integrar as informações do texto com as que já possui 58% 

Focalizar nos detalhes do conteúdo 42% 
Aprender a organização do texto 31% 

Ser capaz de fazer previsões do que será tratado na sequência antes de ler 17% 
Ser capaz de interpretar tabelas e gráficos 28% 

Fazer distinção entre fato e opinião 42% 
Outro(s) 0% 

4.º ano 
Reconhecer o significado de palavras 50% 

Saber pronunciar as palavras 19% 
Entender o significado global do texto 69% 

Saber usar um dicionário 19% 
Adivinhar o significado das palavras pelo contexto 19% 

Integrar as informações do texto com as que já possui 56% 
Focalizar nos detalhes do conteúdo 50% 

Aprender a organização do texto 25% 
Ser capaz de fazer previsões do que será tratado na sequência antes de ler 31% 

Ser capaz de interpretar tabelas e gráficos 25% 
Fazer distinção entre fato e opinião 69% 

Outro(s) 6% 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE XXVIII 

 

Se os participantes se consideram leitores críticos 

Considera-se 
um leitor crítico 

 Sim Não Às vezes sim Às vezes não 

1.º ano 25% 6% 64% 6% 

4.º ano 38% 6% 56% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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1) Em 

qual 

ano do 

curso 

de 

Letras 

você 

está?

2) Gênero:
3) 

Idade:

4) Você já 

atua em 

sala de 

aula?

5) Você se 

considera 

um bom 

leitor?

6) Quanto 

tempo você 

dedica à 

leitura 

durante a 

semana?

8) Quantos livros 

existem em sua casa 

(aproximadamente)?

9) Você 

recomenda 

para outras 

pessoas o 

que você 

costuma ler?

11) Você 

costuma ir a 

bibliotecas?

P1 1.º ano Feminino 18 Não Sim
Mais de 2 

horas
11 a 20 Sim Sim

P2 1.º ano Feminino 18 Não Sim
De 1 a 2 

horas
1 a 10 Não Às vezes

P3 1.º ano Masculino 18 Não
Às vezes 

sim

De 1 a 2 

horas
11 a 20 Sim Às vezes

P4 1.º ano Feminino 18 Não
Às vezes 

sim

De 30 

minutos a 

1 hora

1 a 10 Sim Sim

APÊNDICE XXIX

RESPOSTAS DO 1.º ANO PARA QUESTÕES OBJETIVAS DE ÚNICA 

RESPOSTA E DISSERTATIVAS
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P5 1.º ano Feminino 18

No 

momento 

não, mas 

já atuei

Sim
De 1 a 2 

horas
11 a 20 Sim Sim

P6 1.º ano Feminino 18 Não
Às vezes 

sim

De 1 a 2 

horas
1 a 10 Às vezes Às vezes

P7 1.º ano Feminino 18 Não
Às vezes 

sim

De 30 

minutos a 

1 hora

11 a 20 Não Às vezes

P8 1.º ano Feminino 18

No 

momento 

não, mas 

já atuei

Às vezes 

não
30 minutos 50 a 100 Sim Às vezes

P9 1.º ano Feminino 18

No 

momento 

não, mas 

já atuei

Sim
Mais de 2 

horas
21 a 50 Às vezes Sim
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P10 1.º ano Masculino 18 Não Sim

De 30 

minutos a 

1 hora

1 a 10 Sim Sim

P11 1.º ano Feminino 19 Não Não 30 minutos 1 a 10 Não Às vezes

P12 1.º ano Feminino 19

No 

momento 

não, mas 

já atuei

Sim
Mais de 2 

horas
21 a 50 Sim Sim

P13 1.º ano Feminino 19 Não
Às vezes 

sim

Mais de 2 

horas
11 a 20 Às vezes Às vezes

P14 1.º ano Feminino 19 Não Sim
De 1 a 2 

horas
Mais de 100 Sim Às vezes



159

P15 1.º ano Masculino 19

No 

momento 

não, mas 

já atuei

Às vezes 

sim

De 1 a 2 

horas
1 a 10 Às vezes Às vezes

P16 1.º ano Feminino 19 Não Sim
Mais de 2 

horas
Mais de 100 Sim

Só quando 

o(a) 

professor(a) 

recomenda 

algum 

material que 

está 

disponível lá.

P17 1.º ano Masculino 20 Não
Às vezes 

sim

Mais de 2 

horas
50 a 100 Sim Sim

P18 1.º ano Feminino 20 Não
Às vezes 

sim
30 minutos 11 a 20 Não Às vezes

P19 1.º ano Feminino 20 Sim
De 1 a 2 

horas
1 a 10 Sim Sim
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P20 1.º ano Masculino 21 Não
Às vezes 

sim

De 30 

minutos a 

1 hora

21 a 50 Sim Às vezes

P21 1.º ano Feminino 21 Não Não 30 minutos 1 a 10 Não Às vezes

P22 1.º ano Feminino 22 Não
Às vezes 

sim

De 1 a 2 

horas
21 a 50 Sim Às vezes

P23 1.º ano Feminino 22 Não
Às vezes 

sim

De 30 

minutos a 

1 hora

50 a 100 Não Sim

P24 1.º ano Feminino 23

No 

momento 

não, mas 

já atuei

Às vezes 

sim

Mais de 2 

horas
1 a 10 Às vezes Às vezes

P25 1.º ano Feminino 23 Não
Às vezes 

sim

De 1 a 2 

horas
Sim Sim

P26 1.º ano Feminino 23 Não
Às vezes 

sim

Mais de 2 

horas
1 a 10 Sim Não

P27 1.º ano Feminino 27

No 

momento 

não, mas 

já atuei

Não
De 1 a 2 

horas
1 a 10 Às vezes Não
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P28 1.º ano Feminino 29 Não Sim
De 1 a 2 

horas
1 a 10 Às vezes Sim

P29 1.º ano Masculino 30 Não
Às vezes 

sim

De 30 

minutos a 

1 hora

50 a 100 Sim Às vezes

P30 1.º ano Feminino 30
Às vezes 

sim

Mais de 2 

horas
Mais de 100 Às vezes Às vezes

P31 1.º ano Feminino 30

No 

momento 

não, mas 

já atuei

Sim
De 1 a 2 

horas
21 a 50 Sim Às vezes

P32 1.º ano Feminino 31 Não
Às vezes 

sim

De 30 

minutos a 

1 hora

1 a 10 Sim Às vezes

P33 1.º ano Feminino 31 Não
Às vezes 

sim

De 1 a 2 

horas
11 a 20 Sim Sim

P34 1.º ano Feminino 31 Não
Às vezes 

sim

Mais de 2 

horas
11 a 20 Sim Às vezes
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P35 1.º ano Feminino 33 Não
Às vezes 

não

Mais de 2 

horas
11 a 20 Às vezes Não

P36 1.º ano Masculino 40

No 

momento 

não, mas 

já atuei

Às vezes 

sim

De 30 

minutos a 

1 hora

11 a 20 Não Às vezes
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P1

P2

P3

P4

12) Você 

costuma 

acessar 

bibliotecas 

virtuais?

13) Qual o 

seu tipo de 

leitura 

preferido?

14) Você 

costuma 

ler por 

lazer?

14-a) Se sua 

resposta à 

pergunta 

anterior foi 

sim, 

responda 

quantas 

vezes você 

lê por lazer 

durante a 

semana:

16) 

Quando 

você leu 

por mais 

de 15 

minutos 

pela 

última 

vez?

17) Normalmente, 

qual é o objetivo 

de suas leituras?

18) Você 

costuma ler 

livros/artigos 

em língua 

estrangeira? 

Circule ou 

responda a 

língua que se 

adeque ao seu 

caso.

19) Se a 

resposta 

anterior foi 

sim, com 

que 

frequência? 

Sim Romance Sim

Realizo 

alguma 

leitura de 

lazer todos 

os dias da 

semana

Hoje Informação

Não leio em 

língua 

estrangeira

Às vezes Romance Não Hoje Informação

Não leio em 

língua 

estrangeira

Às vezes Política Sim 3 a 5 vezes Hoje Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Não Romance Sim 1 a 3 vezes Hoje Curiosidade

Não leio em 

língua 

estrangeira
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P5

P6

P7

P8

P9

Às vezes Aventura Não Hoje Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Só quando 

o(a) 

professor(a) 

recomenda 

algum 

material que 

está 

disponível 

lá.

Romance Não Ontem Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Às vezes Aventura Sim 1 a 3 vezes

Há menos 

de uma 

semana

Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Não Aventura Não

Há menos 

de uma 

semana

Informação

Às vezes Romance Sim

Realizo 

alguma 

leitura de 

lazer todos 

os dias da 

semana

Ontem Lazer

Não leio em 

língua 

estrangeira
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P10

P11

P12

P13

P14

Sim

Acadêmica 

(artigos, 

teses, 

gramáticas, 

etc.)

Sim

Realizo 

alguma 

leitura de 

lazer todos 

os dias da 

semana

Ontem Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Só quando 

o(a) 

professor(a) 

recomenda 

algum 

material que 

está 

disponível 

lá.

Romance Não
Há uma 

semana
Obrigação

Não leio em 

língua 

estrangeira

Sim Romance Sim 3 a 5 vezes Ontem Conhecimento Inglês
Uma vez por 

semana.

Só quando 

o(a) 

professor(a) 

recomenda 

algum 

material que 

está 

disponível 

lá.

Ficção Sim 1 a 3 vezes Hoje Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Sim Ficção Sim

Realizo 

alguma 

leitura de 

lazer todos 

os dias da 

semana

Ontem Informação

Não leio em 

língua 

estrangeira
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P15

P16

P17

P18

P19

Não Ficção Não

Há menos 

de uma 

semana

Curiosidade

Não leio em 

língua 

estrangeira

Às vezes Romance Sim 3 a 5 vezes Ontem Conhecimento Inglês

Poucas vezes 

no mês, uma 

ou duas 

vezes 

apenas.

Às vezes Romance Sim

Realizo 

alguma 

leitura de 

lazer todos 

os dias da 

semana

Há menos 

de uma 

semana

Conhecimento

Não Ficção Não
Há uma 

semana
Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Às vezes

Acadêmica 

(artigos, 

teses, 

gramáticas, 

etc.)

Não

Há menos 

de uma 

semana

Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira
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P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

Sim

Acadêmica 

(artigos, 

teses, 

gramáticas, 

etc.)

Sim 1 a 3 vezes Hoje Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Sim Ficção Não

Há menos 

de uma 

semana

Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Às vezes Romance Sim 1 a 3 vezes

Há menos 

de uma 

semana

Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Às vezes Ficção Não Ontem Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Sim Ficção Sim 1 a 3 vezes Hoje Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Sim Ficção Sim

Realizo 

alguma 

leitura de 

lazer todos 

os dias da 

semana

Ontem Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Às vezes Aventura Não Ontem Informação

Não leio em 

língua 

estrangeira

Às vezes

Técnica 

(nutrição 

saudável, 

pintura, 

etc.)

Não

Há menos 

de uma 

semana

Obrigação

Não leio em 

língua 

estrangeira
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P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

Às vezes Romance Não
Há uma 

semana
Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Não Ficção Sim 1 a 3 vezes Hoje Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Não Outro Sim

Realizo 

alguma 

leitura de 

lazer todos 

os dias da 

semana

Ontem Conhecimento Inglês
Duas vezes 

na semana.

Sim Romance Sim 1 a 3 vezes Ontem Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Às vezes Ficção Não Ontem Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Sim

Acadêmica 

(artigos, 

teses, 

gramáticas, 

etc.)

Não Ontem Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira

Não Romance Não Ontem Obrigação

Não leio em 

língua 

estrangeira
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P35

P36

Sim

Técnica 

(nutrição 

saudável, 

pintura, 

etc.)

Sim 1 a 3 vezes Ontem Informação

Não leio em 

língua 

estrangeira

Sim Ficção Sim 1 a 3 vezes

Há menos 

de uma 

semana

Conhecimento

Não leio em 

língua 

estrangeira
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P1

P2

P3

P4

21) Qual 

suporte você 

costuma 

utilizar para 

realizar suas 

leituras? 

(marque apenas 

uma 

alternativa).

22) Qual é seu 

ambiente/maneira 

preferida para 

realizar suas 

leituras?

23) Em sua 

casa há 

assinatura 

de jornal ou 

revista?

24) Qual é 

sua seção 

preferida do 

jornal?

25) Para você, existe diferença entre ler 

para estudar, ler para aprender sobre um 

determinado assunto e ler para 

entretenimento/lazer? Explique sua 

resposta.

26) Você 

se 

considera 

um leitor 

crítico?

Papel Quarto (deitado) Não

Não tenho o 

hábito de ler 

jornal.

Sim, normalmente quando leio para 

estudar, são os textos acadêmicos. Quando 

eu quero ler sobre determinado assunto, 

estou querendo me aprofundar nele. Agora 

ler para lazer, é quando estou à procura de 

algo para fazer.

Às vezes 

sim

Computador Quarto (deitado) Não Cultura

Sim, ler para estudar, você estará lendo 

somente por aquela finalidade, ler para 

lazer, estará lendo e aprendendo coisas 

novas.

Às vezes 

sim

Papel Quarto (deitado) Não

Não tenho o 

hábito de ler 

jornal.

Sim. Ambos desempenham o papel de 

desenvolvimento ao leitor, porém em 

detrimento de necessidades"há" diferenças 

em ler para entretenimento ou para estudar 

algum assunto abordado em sala de aula

Sim

Papel Quarto (deitado) Não

Não tenho o 

hábito de ler 

jornal.

Existe, porque quando se lê para estudar 

há um determinado conhecimento 

específico, já para o lazer normalmente 

não se tem esse objetivo.

Às vezes 

sim



171

P5

P6

P7

P8

P9

Papel Quarto (deitado) Não Cultura

Sim, sendo que cada leitura temos a 

conhecer e aprender, então a diferença se 

dá pelo fato de que cada material de 

leitura nos faz diferenciar a leitura.

Sim

Computador Quarto (deitado) Não Cultura

Existe pois  leitura por lazer é uma leitura 

que não exige para o conhecimento, e sim 

por prazer, já a leitura para estudar e 

aprender sobre determinado assunto, exige 

que você dê uma atenção especial para 

conseguir entender determinado assunto, 

você precisa saber e aprender.

Às vezes 

sim

Papel Quarto (deitado) Não Turismo

Sim, quando é para entretenimento eu 

costumo ler apenas uma vez, caso 

contrário, eu releio até aprender o 

conteúdo.

Às vezes 

sim

Celular Quarto (deitado) Não Cotidiano

Sim, pois tem pessoas que se dedicam 

mais a ler e tem outras que só abrem um 

livro para fazer um trabalho exigido pelo 

professor, tornando cansativo.

Às vezes 

sim

Computador
Sala (sentado no 

sofá)
Não Educação

Sim, pois muitas vezes a leitura por lazer é 

mais descontraída e consecutivamente 

mais fácil de ser feita e compreendida, já a 

leitura para aprender algo ou estudar 

necessita de uma atenção maior e, até 

mesmo, de métodos para se recordar de 

fragmentos como grifo e anotações.

Sim
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P10

P11

P12

P13

P14

Papel Quarto (deitado) Não Política

Sim, quando estou habituado a ler sobre 

algo que tenho facilidade, a leitura flui 

sem muitas dificuldades (no caso, a leitura 

para lazer). Ler para estudar requer mais 

atenção, pois metaforicamente falando, a 

pessoa está entrando em águas profundas.

Sim

Papel Quarto (deitado) Não Educação
Sim, pois em alguns casos lemos por 

obrigação e isso se torna difícil e chato.

Às vezes 

sim

Papel Quarto (deitado) Sim Cultura

Sim, ler para estudar é mais complicado. 

Ler por prazer o próprio nome diz é bom e 

não requer esforço, não que ler para 

estudar seja ruim. 

Às vezes 

sim

Papel
Quarto 

(escrivaninha)
Não Cultura

Sim, pois quando leio para estudar preciso 

obter conhecimento fins imediatos ou 

futuros. O lazer se resume no gosto por 

leitura.

Às vezes 

sim

Papel Sala de aula Não

Não tenho o 

hábito de ler 

jornal.

Não respondeu. Sim
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P15

P16

P17

P18

P19

Computador Quarto (deitado) Não Esporte

Sim, pois cada uma dessas maneiras de 

leitura tem seu modo particular, um é 

diferente do outro, até mesmo o modo 

como se lê.

Às vezes 

sim

Papel Quarto (deitado) Sim Cultura

Acredito que todas as leituras contribuem, 

em maior ou menor grau, para o 

conhecimento ou revisão do que já se 

conhece. As diferenças são a nível de 

como a atividade será realizada e quanto 

esforço exigirá.

Sim

Papel Praça Não Cultura

Sim. Não leio apenas os textos 

acadêmicos, leio também livros, artigos e 

textos em mídias.

Às vezes 

sim

Papel Outro Não Cultura

Sim, há diferenças ler para estudar é algo 

que a pessoa já leu já sabe, só está 

revisando, ler para aprender é algo que a 

pessoa não tem conhecimento sobre 

determinado assunto e isso só acrescenta 

conhecimento em sua vida e o último é 

somente por lazer, prazer, diversão, etc.

Às vezes 

sim

Celular
Sala (sentado no 

sofá)
Não Educação

Sim, quando leio para aprender, busco 

apenas as informações que preciso. E ler 

por lazer entra na história.

Sim
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P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

Sala (sentado no 

sofá)
Sim Educação

De todas as maneiras obtemos 

conhecimento, seja informativo ou 

cultural. Não vejo diferença.

Às vezes 

sim

Computador Quarto (deitado) Não Política

Não vejo diferença, penso que seja 

qualquer tipo de leitura que nos serve para 

conhecimento e ampliar nossa visão de 

mundo.

Às vezes 

sim

Papel Quarto (deitado) Não Cultura

Eu acho que não, pois a leitura sempre 

agrega conhecimento em nós, 

independente de o porquê estamos lendo.

Sim

Computador Quarto (deitado) Não Cotidiano Não respondeu.
Às vezes 

não

Celular Quarto (deitado) Não Esporte Não respondeu.
Às vezes 

sim

Papel Ônibus Não

Não tenho o 

hábito de ler 

jornal.

Não. Pois todos nos fazem adquirir 

conhecimento.

Às vezes 

sim

Celular Quarto (deitado) Não

Não tenho o 

hábito de ler 

jornal.

Sim, para entender melhor e estudar com 

mais atenção, pois já terá uma noção do 

assunto.

Às vezes 

sim

Papel Quarto (deitado) Não

Não tenho o 

hábito de ler 

jornal.

Não respondeu. Não
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P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

Papel
Quarto 

(escrivaninha)
Não Educação Não respondeu.

Às vezes 

sim

Papel Sala (deitado) Não

Não tenho o 

hábito de ler 

jornal.

Sim, pois conforme o leitor e o texto, há 

uma diferença porque se for algo de seu 

interesse existe uma possibilidade maior 

de absorção, visto que não é realizado sob 

pressão.

Às vezes 

sim

Papel
Sala (sentado no 

sofá)
Sim Cultura Ler para aprender. E ter mais cultura.

Às vezes 

não

Computador
Sala (sentado no 

sofá)
Não Educação

Toda vez que é feita uma leitura, 

acrescenta-se mais uma porção de 

conhecimento. Esse conhecimento cabe 

pra qualquer tipo de leitura, sendo para 

aprimorar os estudos, entretenimento ou 

lazer.

Às vezes 

sim

Papel Quarto (deitado) Não Cotidiano

Sim. Em leituras por entrenenimento/lazer 

não precisa de muita concentração. Em ler 

para estudar, aprender preciso estar muito 

concentrado, para melhor entrender do que 

se trata.

Às vezes 

sim

Computador Ônibus Não Educação
Não, em qualquer modo de leitura se 

adquire conhecimento.

Às vezes 

sim

Tablet Sala de aula Não

Não tenho o 

hábito de ler 

jornal.

Sim, para estudar deve ter "mais 

concentração" para que entenda.

Às vezes 

sim
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P35

P36

Computador
Sala (sentado no 

sofá)
Não Política

Não, porque ambos devemos absorver o 

máximo de conhecimento e atenção.
Não

Computador
Sala (sentado no 

sofá)
Não Política

Sim. Ler por lazer você não consegue 

prestar atenção suficiente no decorrer da 

história. Acredito que se perde um pouco 

o foco que é o objetivo em aprender.

Sim



177

P1

P2

P3

P4

27) Você 

costuma 

manter-se 

concentrado 

enquanto lê?

28) Antes de 

começar a ler, 

eu dou uma 

olhada no 

texto inteiro.

29) Quando 

eu leio, 

consigo fazer 

previsões 

sobre o que 

está para vir 

no texto.

30) Quando 

leio, eu 

consigo 

perceber a 

diferença 

entre os 

pontos 

principais e 

os detalhes do 

texto.

31) Enquanto 

leio, consigo 

relacionar as 

informações 

que já 

apareceram 

no texto com 

as 

informações 

que estão por 

vir no texto.

32) Quando 

eu leio, 

relaciono as 

coisas que eu 

já conheço 

com as 

informações 

presentes no 

texto para 

entender o 

que estou 

lendo.

33) Eu 

consigo 

perceber as 

coisas que 

estou 

entendendo 

ou não 

quando estou 

lendo.

34) Eu 

consigo ler e 

interpretar 

figuras, 

desenhos e 

gráficos e 

isso me 

ajuda a 

entender 

melhor um 

texto.

Sempre Às vezes
Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes Sempre Sempre

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre

Na maioria 

das vezes
Às vezes Nunca Às vezes Sempre Sempre

Na maioria 

das vezes
Às vezes Às vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre Sempre Sempre Às vezes Sempre

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
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P5

P6

P7

P8

P9

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre

Na maioria 

das vezes

Sempre Às vezes
Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre Sempre

Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes
Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre

Às vezes Às vezes
Na maioria 

das vezes
Às vezes Às vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes Às vezes

Sempre Sempre
Na maioria 

das vezes
Sempre Sempre Sempre Sempre

Na maioria 

das vezes
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P10

P11

P12

P13

P14

Às vezes Sempre
Na maioria 

das vezes
Às vezes Sempre Sempre Sempre

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes Às vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Sempre Às vezes Sempre
Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre Sempre

Na maioria 

das vezes
Nunca Nunca

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes Sempre Às vezes Às vezes Sempre Sempre Sempre
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P15

P16

P17

P18

P19

Sempre
Na maioria 

das vezes
Às vezes Às vezes Às vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes Às vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes Às vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre Sempre Sempre

Sempre Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes
Na maioria 

das vezes
Às vezes

Sempre
Na maioria 

das vezes
Nunca Às vezes Nunca Às vezes Sempre Às vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes Sempre

Na maioria 

das vezes
Sempre
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P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

Na maioria 

das vezes
Nunca Às vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre Sempre Sempre

Na maioria 

das vezes
Nunca

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre Sempre

Na maioria 

das vezes
Sempre Sempre Sempre

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre Sempre

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes Às vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Sempre Nunca Sempre
Na maioria 

das vezes
Sempre Sempre Sempre

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes

Na maioria 

das vezes

Às vezes Sempre Sempre Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes
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P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

Sempre
Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes Nunca

Na maioria 

das vezes
Às vezes Às vezes Às vezes

Na maioria 

das vezes

Sempre Sempre Às vezes Sempre
Na maioria 

das vezes
Às vezes Sempre

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre Sempre

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Sempre Às vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Às vezes

Às vezes Sempre Às vezes
Na maioria 

das vezes
Às vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
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P35

P36

Às vezes
Na maioria 

das vezes
Às vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre

Na maioria 

das vezes
Sempre Às vezes Às vezes Às vezes

Na maioria 

das vezes
Sempre Às vezes
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P1

P2

P3

P4

37) Você entende que a leitura 

precisa ser ensinada durante o 

ensino fundamental e médio? 

Explique.

38) Para você, o que é 

um leitor proficiente? 

Justifique sua resposta.

39) Você 

considera que 

alfabetização e 

letramento são 

a mesma coisa?

40) Você recebeu 

algum tipo de 

instrução sobre 

como trabalhar a 

leitura em sua 

prática de sala de 

aula? Comente.

41) Você 

conhece 

alguma 

estratégia 

de leitura?

41-a) Se 

você 

respondeu 

“sim”, 

mencione 

quais.

Sim. A população brasileira tem um 

baixo índice de leitores, que poderia 

ser aumentado caso alunos fossem 

incentivados a ler.

Não respondeu. Não respondeu Não respondeu. Não

Precisa, a leitura na minha opinião 

deve ser incentivada pelos pais 

desde pequenos para que pegue o 

hábito da leitura, eu particularmente 

sinto falta da leitura durante o 

ensino fundamental e médio. Acho 

que deveria ser mais incentivado.

Nunca ouvi falar, me 

veio em mente algo 

voltado ao profissional 

experiente, alguém que 

tenha a leitura como 

prática.

Não Não respondeu.

Sim. É necessário que enquanto 

alunos secundaristas ainda se 

conquiste o hábito da leitura. O 

melhor procedimento para isso, é o 

desempenho do docente no sentido 

de incentivar, motivar e colocar na 

prática.

Não tenho 

conhecimento do 

termo.

Sim Não. Não

É de suma importância que a leitura 

seja estimulada, pois a partir dela 

todas as matérias ou áreas de 

conhecimento são aprendidas com 

mais facilidade.

É um leitor, que além 

de ler sabe interpretar o 

texto, compreender o 

texto em sua 

integridade, sua 

finalidade, objetivo.

Não

Sim. Deve-se 

trabalhar de uma 

forma mais leve, 

para que o aluno 

entenda o texto. 

Relacionando 

com o contexto.

Não
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P5

P6

P7

P8

P9

Sim, desenvolvendo a escrita e o 

prazer de ler.

É um leitor com 

entendimento da 

leitura.

Não

Sim, utilizando 

de contação de 

história, leitura 

compartilhada, 

através de 

materiais como 

jornais, revistas.

Sim
Não 

respondeu.

Sim, a leitura tem sido uma das 

formas para um vocabulário mais 

rico, pois através da leitura 

conhecemos mais palavras e 

passamos a usá-las em nosso dia a 

dia. No caso do ensino fundamental 

e médio torna-se mais prático na 

aprendizagem e na produção de 

redações.

Não tenho 

conhecimento sobre a 

definição.

Não Ainda não. Não

Sim, a leitura é a base de um bom 

aprendizado para todo e qualquer 

tipo de aluno.

O leitor que lê e 

consegue associar 

realmente com a ideia 

que o texto nos traz.

Não

Sim, sempre ler 

um pouco o que 

já passou 

anteriormente.

Sim
Sempre fazer 

um resumo.

Sim. Eu acho que o prazer pela 

leitura deve ser ensinado logo cedo 

para não ser algo forçado.

Não respondeu. Não Não respondeu.

Sim. Em minha vida de estudante, 

mesmo tendo adquirido o gosto pela 

leitura muito cedo, senti muita falta 

de apoio e estímulo e por isso 

entendo que se os professores 

etimularem a leitura muitos 

problemas de aprendizagem serão 

resolvidos.

Leitor proficiente é 

aquele que além de 

simplesmente ler 

consegue guardar algo 

para si do que está 

lendo, consegue que 

sua leitura influencie 

na sua vida, tanto 

estudantil quanto 

social.

Não

Sim, nas aulas 

práticas ou 

teóricas do curso 

de formação de 

docentes a leitura 

é considerada 

uma das 

prioridades na 

sala de aula e, 

por isso, tive 

contato com 

métodos e 

práticas de como 

trabalhar a leitura 

em sala.

Sim

Há algumas 

práticas de 

leitura 

voltadas ao 

estudo como 

a releitura de 

textos 

produzidos e 

também de 

fazer como a 

"hora da 

leitura" que 

são de cinco 

a dez 

minutos de 

leitura de 

lazer durante 

a aula.
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P10

P11

P12

P13

P14

A leitura é a base para qualquer 

pessoa conseguir sobreviver no 

mundo moderno. Como professor, 

entendo que é meu dever instruir 

essas jovens mentes à prática da 

leitura, pois ela vai além do papel e 

caneta. A leitura não forma apenas 

pessoas cultas, mas seres humanos 

"ligados" no mundo ao seu redor.

É um leitor que, além 

de ler apenas por 

obrigação, consegue 

interpretar aquilo que 

foi lido.

Não

Sim, o método 

que aprendi 

quando fui 

letrado não foi 

com um 

professor, mas 

sim com meu pai. 

Ele me fazia reler 

uma parte que eu 

não entendia por 

horas, até que eu 

fosse capaz de 

entender o que 

foi escrito e 

prosseguir com a 

leitura.

Sim

A repetição 

contínua de 

algo que eu 

não entendo.

Sim, para conhecimentos superiores 

que estão por vir para os alunos, 

devemos os preparar.

Um leitor que tem um 

certo domínio sobre 

aquilo que está lendo.

Não
Não, pois ainda 

estou no 1.º ano.
Não

Sim. A leitura deve ser ensinada 

durante o ensino fundamental e 

médio, pois o aluno vai assim 

apreciar a leitura e adquirir 

conhecimento.

É aquele que faz da sua 

leitura uma forma de 

aprendizado para 

outras pessoas, ou seja, 

ela transpassa o seu 

saber.

Não
Que me lembre 

não.
Não

Sim, pois se não preparar um 

estudante enquanto aluno no ensino 

básico, ele certamente terá 

dificuldades no futuro. Estimulando 

o adolescnete a adquirir prática e 

gosto por leitura ele continuará a 

evoluir pessoalmente e 

profissionalmente na maioria das 

vezes na interpretação.

Aquele que desenvolve 

o hábito da leitura por 

conta própria e muito 

cedo.

Não

Sim, como 

marcar as partes 

mais importantes, 

procurar 

esclarecer 

palavras confusas 

ou desconhecidas 

e se concentrar 

no conteúdo.

Não respondeu. Não respondeu. Não Não respondeu. Não
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P15

P16

P17

P18

P19

Sim, a prática de leitura é 

fundamental para a formação de 

qualquer profissional, com isso, 

deve-se ensinar desde as primeiras 

formações e/ou fazer com que os 

educandos tenham acesso a 

materiais de leitura para que 

desenvolvam esses hábitos.

É um leitor que saiba e 

que tenha o hábito de 

ler. Não apenas por 

obrigação, mas por 

prazer.

Não

Sim, cada nível 

de escolaridade 

tem acesso a um 

tipo de leitura, 

como trabalhei 

com as séries 

iniciais se 

estabelece um 

contexto de como 

se trabalha a 

leitura em sala de 

aula.

Sim

Vestimentas, 

entonação de 

voz, montar 

teatro a 

partir do 

texto, fazer 

com que os 

alunos 

demonstrem 

o que se leu, 

etc.

Sim. É essencial para a construção 

de pessoas críticas e capazes de se 

comunicar integralmente em 

sociedade. Entretanto, penso que 

esse acesso não é democrático, pois 

não benificia o poder vigente. 

Leitura e língua é poder.

Penso que seja um 

leitor ativo em busca de 

novas e constantes 

leituras ou que saiba 

interpretar, inferir e 

intertextualizar textos.

Não Não. Sim

Ter a leitura 

como hábito 

diário, 

sublinhar, 

realizar e 

notar 

intertextos, 

fazer 

anotações 

sobre o texto 

ou 

expectativas 

em relação 

ao texto.

Sim. O hábito de ler, refiro-me a ler 

prazeirozamente e não por 

obrigação, deve ser feito desde o 

ensino fundamental.

Leitor verossímil que 

sabe o que está lendo e 

lê por prazer.

Não Não lembro. Não

Eu acho que a prática da leitura 

deve começar no início da vida, 

desde quando o bebê está dentro da 

barriga de sua mãe. E assim com o 

tempo ir crescendo e os pais o 

incentivar cada vez mais.

Não sei o que é isso, 

mas com certeza vou 

pesquisar.

Não Ainda não.

Sim, para adquirir mais 

conhecimento, aprender e esclarecer 

dúvidas, ajudando assim no 

desempenho facultativo.

Um leitor que lê e 

entende o que está se 

passando.

Sim

Sim, pesquisando 

sempre que tiver 

dúvida de alguma 

palavra, indo à 

biblioteca, ou até 

mesmo pedindo 

ajuda ao 

professor.

Sim
Biblioteca, 

pesquisas.
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P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

A leitura talvez não precise ser 

apenas ensinada, mas "re-ensinada" 

de forma que os alunos possam 

realmente criar o hábito e o prazer 

pela leitura.

Acredito que seja um 

leitor capaz de associar 

suas leituras com seus 

futuros conhecimentos 

e atitudes, de modo a 

tornar sua leitura 

eficaz.

Não
Até o momento 

presente, não.
Sim

Costumo 

compreender 

mais minhas 

leituras, com 

o 

acompanham

ento de chá 

ou café. Ou 

com balas e 

chicletes.

Sim. É preciso que o aluno tenha 

contato com textos desde cedo, com 

a ajuda dos professores é possível 

que aprendam como praticar uma 

boa leitura para sua maior 

compreensão.

Uma pessoa capaz de 

compreender os 

significados de textos, 

qual a ideia principal a 

ser tratada.

Não

Sim. No ensino 

médio tínhamos 

o momento de 

leitura em torno 

de 30 minutos de 

duração, onde os 

professores 

trabalhavam a 

prática de leitura 

com os alunos.

Sim

Procurar 

palavras 

chaves no 

texto, fazer 

resumos 

sobre o que 

compreende

u.

Sim. Eu acho que a leitura é 

fundamental na vida do aluno, e 

importante que adquiram essa 

prática desde cedo, pois a leitura os 

ajudará no desenvolvimento de 

todas as demais matérias.

Um leitor que busca ler 

por conta própria, ou 

seja, por interesse 

próprio. Não aquele 

que lê apenas por 

obrigação.

Não Ainda não recebi. Sim

Estar em um 

lugar 

tranquilo 

onde possa 

se 

concentrar. 

Fazer pausas 

para relaxar 

um pouco 

durante a 

leitura.

Sim, pois a maioria dos alunos têm 

uma certa dificuldade.
Não respondeu. Não Sim, às vezes. Não

Não respondeu. Não respondeu. Não Não respondeu. Não

Sim. Porque assim o aluno adquire 

hábito pela leitura, o que facilitará 

seu conhecimento futuro, seja na 

faculdade ou no cotidiano mesmo.

Não respondeu. Sim

Sim. Sempre dar 

atenção aos 

detalhes para 

entender o texto e 

assim fazer uma 

boa 

interpretação.

Não

Sim, desde sempre deve se ensinar a 

leitura, não só nas escolas.
Não respondeu. Não Não respondeu. Não

Sim, pois tive professores que não 

deram incentivo, por isso não tenho 

hábito de leitura.

Não respondeu. Não. Não
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P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

A leitura deve ser ensinda durante o 

ensino fundamental e médio, para 

os alunos começarem a gostar de ler 

e levarem consigo esse gosto para 

toda a vida.

Que tem gosto pela 

leitura e sabe o que está 

lendo.

Não

As instruções que 

têm são através 

de discussões 

entre colegas e 

professores para 

saber o que á a 

leitura.

Sim
Teatro, 

conversas.

Sim, porque através de leitura se 

adquire uma bagagem intelectual e 

melhora da escrita e fala.

Acredito que seja um 

leitor que busca 

conhecimentos por 

conta própria, e assim 

se tornando melhor em 

diversas áreas, porque 

quanto mais se conhece 

de certa área, maior é o 

domínio.

Não
Sim, e tem sido 

de grande ajuda.
Sim

Ler com 

calma e 

concentração 

e se possível 

fazer 

anotações.

Sim, porque alguns não "têm" 

"hábito" de ler e às vezes não 

"gostam".

Não respondeu. Não Não.

Sim, compreendo a necessidade de 

enfatizar a prática de leitura, 

principalmente no ensino 

fundamental, para que os alunos 

tenham gosto pela leitura no 

decorrer de suas vidas.

É um leitor que tem 

entendimento de suas 

leituras, e a faz 

frequentemente.

Não

Sim. Quando 

trabalhei em sala 

com 3.º, 4.º e 5.º, 

as orientações 

eram para que a 

cada dia fossem 

separados quinze 

minutos para 

leitura livre, para 

que desta forma 

as crianças 

tomassem gosto 

pela leitura.

Sim

A prática 

diária 

incentiva 

tomar o 

gosto pela 

leitura.

Sim. Para se criar o "hábito" de 

querer ler, não somente ler, "mais" 

ganhar amor pela leitura.

Não tenho 

conhecimento de leitor 

proficiente.

Sim Não. Não

Sim. Para chegar com mais 

conhecimento à graduação.

Aquele que relaciona 

textos que já leu, seu 

conhecimento global 

com novos textos, 

utiliza seu 

conhecimento de 

mundo.

Não Ainda não. Sim

Reler se não 

entendeu, 

grifar 

palavras 

desconhecid

as e procurar 

seu 

significado.

Sim, para que o aluno não vá para o 

superior sem saber.
Não respondeu. Sim Não respondeu. Sim

Não 

respondeu.
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P35

P36

Sim, a leitura deve ser feita durante 

todo o período letivo, e assim 

criamos "hábitos" para toda a vida, 

ler ajuda-nos a interpretar os fatos e 

acontecimentos ocorridos.

Não, tenho que 

melhorar muito minha 

leitura, ou melhor, 

adaptar mais mais o 

"hábito" de ler.

Não

Recebo 

continuamente 

orientações de 

leitura.

Não

Sim, quando chegar na 

universidade ele vai ter costume em 

fazer leituras.

É um leitor que lê 

regularmente livros.
Sim

Ainda não, 

acredito que seja 

por estar 

iniciando o 

curso.

Não



em sala de aula, em 

trabalha?

7) Quem 
despertou seu 
interesse pela 

leitura?

escolhe um 
livro?

15) Qual o material de 

uma alternativa).
alternativa).

Sozinho(a) Blogs Internet

Professores Redes Sociais Biblioteca

Outros Amigos Pela capa Websites Livraria

Sozinho(a) Sebo

Professores Livro Best Seller Internet

Amigos
colegas, familiares, etc.

Professores Livro religioso Biblioteca

Sozinho(a) Gibi Livraria

Sozinho(a)
conhecimento

Redes Sociais Internet

Sozinho(a) Redes Sociais Vendedor

Sozinho(a)
pelo professor)

Sozinho(a) Livro de receitas
colegas, familiares, etc.

Sozinho(a) Biblioteca

Sozinho(a) Revista Internet

Sozinho(a) Pela capa
pelo professor)

Professores Pela capa
colegas, familiares, etc.

Sozinho(a) Redes Sociais Biblioteca

Amigos Livraria

Sozinho(a) Internet

"OUTRO(S)", "QUAL(IS)" E AFINS



Professores Redes Sociais Sebo

Professores Vendedor

Sozinho(a) Jornal
pelo professor)

Professores Websites
colegas, familiares, etc.

Pais Internet

Professores
conhecimento

Livro de receitas Biblioteca

Pais Livro religioso Livraria

Sozinho(a) Revista
pelo professor)

Sozinho(a) Jornal
colegas, familiares, etc.

Professores Blogs Biblioteca

Professores
conhecimento

Internet

Amigos Livro religioso
pelo professor)

Professores
conhecimento

Jornal Biblioteca

Professores Internet

Outros Redes Sociais Sebo

Pais
colegas, familiares, etc.

Sozinho(a) Biblioteca

Pais Livro de autoajuda Internet

Sozinho(a)
conhecimento

Livro de receitas
pelo professor)

Professores Biblioteca

Professores Redes Sociais
pelo professor)

Biblioteca

conhecimento
Livro Best Seller Internet

Redes Sociais Vendedor



Jornal
colegas, familiares, etc.

Redes Sociais Internet

pelo professor)

Revista Livraria

Jornal Internet

Gibi Sebo

pelo professor)

Livro de receitas
colegas, familiares, etc.

Livraria

Livro religioso Internet

Blogs Sebo

Redes Sociais Biblioteca

Internet

Livro Best Seller Biblioteca

Livro religioso Livraria

Internet

Blogs Sebo

Redes Sociais
pelo professor)

Websites
colegas, familiares, etc.

Livro religioso Livraria

Sebo

Livro religioso
pelo professor)

Revista
colegas, familiares, etc.

Redes Sociais Biblioteca

Livraria



Internet

Revista Sebo

Jornal
pelo professor)

Blogs
colegas, familiares, etc.

Redes Sociais Internet

Websites
pelo professor)

colegas, familiares, etc.

Livro de autoajuda Internet

Livro Best Seller Biblioteca

Internet

Livro religioso
colegas, familiares, etc.

Redes Sociais Biblioteca

Internet

Livro de receitas Sebo

Vendedor

Livro religioso Biblioteca

Revista Internet

Jornal Biblioteca

Blogs Internet

Redes Sociais Biblioteca

Internet

Livro de autoajuda
pelo professor)

Livro de receitas
colegas, familiares, etc.

Livro religioso Internet

Revista
pelo professor)



Redes Sociais Biblioteca

Websites Internet

Biblioteca

Internet

Livro Best Seller Sebo

pelo professor)

Revista Banca

Redes Sociais Internet

Biblioteca

Jornal Internet

pelo professor)

Redes Sociais Livraria

Internet

Sebo

Revista
pelo professor)

Jornal
colegas, familiares, etc.

Redes Sociais Biblioteca

Livraria

Internet

colegas, familiares, etc.

Websites Internet

Revista Sebo

Blogs
pelo professor)

Redes Sociais
colegas, familiares, etc.

Biblioteca

Livro de autoajuda Internet

Livro de receitas
pelo professor)

Gibi



Redes Sociais

Revista
Redes Sociais

Redes Sociais

Redes Sociais

Jornal

Blogs

Redes Sociais

Websites

Livro religioso

Revista
Jornal
Gibi

Redes Sociais

Redes Sociais
Websites

Jornal
Redes Sociais

Websites



alguma coisa durante uma 

de uma alternativa).
marcar mais de uma alternativa).

habilidade de leitura de seus alunos, o que faz 

uma resposta).

Desisto e paro de ler
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo
Reconhecer o significado de palavras

Continuo lendo para entender
Procurar palavras desconhecidas no 

Entender o significado global do texto

Leio novamente a parte que eu 
Sublinhar o texto

palavras desconhecidas do assunto que estou lendo

Leio todo o texto novamente Reconhecer o significado de palavras

Leio novamente a parte que eu 
Entender o significado global do texto

Continuo lendo para entender Sublinhar o texto

Leio todo o texto novamente
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Leio novamente a parte que eu 
do assunto que estou lendo

palavras desconhecidas
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Continuo lendo para entender
Procurar palavras desconhecidas no 

Reconhecer o significado de palavras

Leio todo o texto novamente
do assunto que estou lendo

Entender o significado global do texto

Leio novamente a parte que eu 
Sublinhar o texto

palavras desconhecidas
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Continuo lendo para entender
Procurar palavras desconhecidas no 

Leio novamente a parte que eu 
do assunto que estou lendo

Reconhecer o significado de palavras

Leio novamente a parte que eu 
Saber pronunciar as palavras

Continuo lendo para entender Focar nos detalhes do texto Entender o significado global do texto

Leio novamente a parte que eu Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo



palavras desconhecidas
Focar nos detalhes do texto

Adivinhar o significado das palavras pelo 
contexto

Continuo lendo para entender
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Leio todo o texto novamente
do assunto que estou lendo

palavras desconhecidas
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Outro procedimento
Procurar palavras desconhecidas no 

Leio novamente a parte que eu 
Focar nos detalhes do texto

palavras desconhecidas
Sublinhar o texto

Leio novamente a parte que eu Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Entender o significado global do texto

Continuo lendo para entender
Procurar palavras desconhecidas no 

Leio novamente a parte que eu 
Reconhecer o significado de palavras

palavras desconhecidas
Sublinhar o texto Entender o significado global do texto

Continuo lendo para entender
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Leio novamente a parte que eu Procurar palavras desconhecidas no Adivinhar o significado das palavras pelo 
contexto

Leio novamente a parte que eu 
Sublinhar o texto Reconhecer o significado de palavras

Leio todo o texto novamente Entender o significado global do texto

palavras desconhecidas
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Outro procedimento
Adivinhar o significado das palavras pelo 

contexto

Leio novamente a parte que eu 
Sublinhar o texto

palavras desconhecidas
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Continuo lendo para entender

Leio novamente a parte que eu 
Sublinhar o texto

palavras desconhecidas
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Continuo lendo para entender
do assunto que estou lendo

Entender o significado global do texto

Leio novamente a parte que eu 
Focar nos detalhes do texto



Outro procedimento

Continuo lendo para entender Sublinhar o texto

Leio todo o texto novamente
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Leio todo o texto novamente
do assunto que estou lendo

Leio todo o texto novamente
Adivinhar o significado das palavras pelo 

contexto

Continuo lendo para entender Sublinhar o texto

Leio novamente a parte que eu Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Continuo lendo para entender
Procurar palavras desconhecidas no 

Reconhecer o significado de palavras

Leio todo o texto novamente Focar nos detalhes do texto Saber pronunciar as palavras

Leio novamente a parte que eu 
Sublinhar o texto

palavras desconhecidas
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Continuo lendo para entender
Procurar palavras desconhecidas no 

Reconhecer o significado de palavras

Continuo lendo para entender
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo
Saber pronunciar as palavras

Leio todo o texto novamente
Procurar palavras desconhecidas no 

Leio novamente a parte que eu 
do assunto que estou lendo

palavras desconhecidas
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Continuo lendo para entender
do assunto que estou lendo

Leio novamente a parte que eu 

Leio todo o texto novamente Sublinhar o texto Entender o significado global do texto

Leio novamente a parte que eu Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

palavras desconhecidas
Focar nos detalhes do texto

Continuo lendo para entender

Leio todo o texto novamente
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Leio novamente a parte que eu 
do assunto que estou lendo

Reconhecer o significado de palavras

palavras desconhecidas
Sublinhar o texto Saber pronunciar as palavras



Leio novamente a parte que eu Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

palavras desconhecidas

Outro procedimento Sublinhar o texto

Continuo lendo para entender
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Leio novamente a parte que eu 
Entender o significado global do texto

palavras desconhecidas

Outro procedimento
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Leio novamente a parte que eu Procurar palavras desconhecidas no 
Reconhecer o significado de palavras

palavras desconhecidas do assunto que estou lendo
Saber pronunciar as palavras

Leio todo o texto novamente Entender o significado global do texto

Leio novamente a parte que eu 
Sublinhar o texto

palavras desconhecidas
Sublinhar o texto

Adivinhar o significado das palavras pelo 
contexto

Outro procedimento
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo

Procurar palavras desconhecidas no 

do assunto que estou lendo
Reconhecer o significado de palavras

Adivinhar o significado das palavras pelo 
contexto

Sublinhar o texto

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Entender o significado global do texto

Procurar palavras desconhecidas no 

do assunto que estou lendo
Focar nos detalhes do texto

do assunto que estou lendo

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Reconhecer o significado de palavras

Procurar palavras desconhecidas no 
Saber pronunciar as palavras

Sublinhar o texto Entender o significado global do texto



Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Reconhecer o significado de palavras

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Saber pronunciar as palavras

Procurar palavras desconhecidas no 
Entender o significado global do texto

Sublinhar o texto
Adivinhar o significado das palavras pelo 

contexto

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Procurar palavras desconhecidas no 

do assunto que estou lendo
Reconhecer o significado de palavras

Sublinhar o texto

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Reconhecer o significado de palavras

Procurar palavras desconhecidas no 
Saber pronunciar as palavras

do assunto que estou lendo
Entender o significado global do texto

Sublinhar o texto
Adivinhar o significado das palavras pelo 

contexto

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

do assunto que estou lendo

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Procurar palavras desconhecidas no 
Reconhecer o significado de palavras

do assunto que estou lendo
Saber pronunciar as palavras

Reconhecer o significado de palavras

Saber pronunciar as palavras

Entender o significado global do texto

Reconhecer o significado de palavras

Entender o significado global do texto



Saber pronunciar as palavras
Entender o significado global do texto

Entender o significado global do texto

Entender o significado global do texto

Reconhecer o significado de palavras
Entender o significado global do texto

Reconhecer o significado de palavras
Saber pronunciar as palavras

Entender o significado global do texto

Entender o significado global do texto



14) Quais materiais? 22) Outro
23) Sim. 
Quais?

35) Outro procedimento

Livros de litaratura, 
principalmente atuais.

Procuro ajuda

Livros e revistas.
Mundo 
estranho 
(Abril).

literatura brasileira.
Veja.

Literatura.
Jornal 

Rascunho.

Livros, revistas, etc.
Leio em voz alta, pois assim consigo 

Romances, livros de 
aventura. pesquisar.

Livro religioso.

Livros, revistas, 

religiosos.

Literatura africana.

Textos de redes 

ficcionadas.

Material do curso.

Jornal.

Livros de romances 

Livros de romance, 
revistas, etc.

Romance.

Livros de filosofia.
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1) Em 
qual ano 
do curso 

de 
Letras 
você 
está?

2) 
Gênero:

3) 
Idade:

4) Você 
já atua 
em sala 
de aula?

5) Você se 
considera 
um bom 
leitor?

6) Quanto 
tempo você 

dedica à 
leitura 

durante a 
semana?

8) Quantos livros 
existem em sua casa 
(aproximadamente)?

9) Você 
recomenda 
para outras 
pessoas o 
que você 
costuma 

ler?

11) Você 
costuma ir a 
bibliotecas?

P1 4.º ano Feminino 20 Não
Às vezes 

sim
Mais de 2 

horas
11 a 20 Sim Às vezes

P2 4.º ano Feminino 20
Às vezes 

sim
De 1 a 2 

horas
Mais de 100 Sim Às vezes

P3 4.º ano Feminino 20 Sim
Às vezes 

sim
Mais de 2 

horas
11 a 20 Às vezes Sim

P4 4.º ano Feminino 21 Sim
Às vezes 

sim

De 30 
minutos a 1 

hora
Mais de 100 Sim

Só quando o(a) 
professor(a) 
recomenda 

algum material 
que está 

disponível lá.

APÊNDICE XXXI

RESPOSTAS DO 4.º ANO PARA QUESTÕES OBJETIVAS DE ÚNICA 
RESPOSTA E DISSERTATIVAS
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P5 4.º ano Feminino 21

No 
moment
o não, 
mas já 
atuei

Sim
De 1 a 2 

horas
50 a 100 Às vezes Às vezes

P6 4.º ano
Masculin

o
21

No 
moment
o não, 
mas já 
atuei

Sim
Mais de 2 

horas
50 a 100 Sim Sim

P7 4.º ano Feminino 21 Não
Às vezes 

sim
Mais de 2 

horas
50 a 100 Sim Às vezes

P8 4.º ano Outro 21

No 
moment
o não, 
mas já 
atuei

Sim
Mais de 2 

horas
Mais de 100 Às vezes Sim

P9 4.º ano Feminino 22

No 
moment
o não, 
mas já 
atuei

Sim
De 1 a 2 

horas
21 a 50 Sim Sim
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P10 4.º ano
Masculin

o
23

No 
moment
o não, 
mas já 
atuei

Sim
Mais de 2 

horas
Mais de 100 Às vezes Às vezes

P11 4.º ano Feminino 23 Não
Às vezes 

sim
De 1 a 2 

horas
50 a 100 Às vezes

Só quando o(a) 
professor(a) 
recomenda 

algum material 
que está 

disponível lá.

P12 4.º ano
Masculin

o
26 Não

Às vezes 
sim

De 30 
minutos a 1 

hora
21 a 50 Sim Sim

P13 4.º ano
Masculin

o
27 Não

Às vezes 
sim

De 1 a 2 
horas

Mais de 100 Às vezes Não

P14 4.º ano Feminino 28

No 
moment
o não, 
mas já 
atuei

Sim
De 1 a 2 

horas
50 a 100 Sim Sim
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P15 4.º ano
Masculin

o
38 Não Não 30 minutos 11 a 20 Às vezes Às vezes

P16 4.º ano
Masculin

o
44 Sim Sim

De 30 
minutos a 1 

hora
21 a 50 Sim Sim
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12) Você 
costuma 
acessar 

bibliotecas 
virtuais?

13) Qual o 
seu tipo de 

leitura 
preferido?

14) Você 
costuma 
ler por 
lazer?

14-a) Se 
sua 

resposta à 
pergunta 

anterior foi 
sim, 

responda 
quantas 

vezes você 
lê por lazer 
durante a 
semana:

16) 
Quando 
você leu 
por mais 

de 15 
minutos 

pela última 
vez?

17) 
Normalmente, 

qual é o 
objetivo de suas 

leituras?

18) Você 
costuma ler 

livros/artigos 
em língua 

estrangeira? 
Circule ou 
responda a 

língua que se 
adeque ao seu 

caso.

19) Se a 
resposta 

anterior foi 
sim, com que 
frequência? 

Sim Romance Sim 1 a 3 vezes Ontem Informação
Não leio em 

língua 
estrangeira

Às vezes Ficção Sim

Realizo 
alguma 

leitura de 
lazer todos 
os dias da 
semana

Ontem Lazer Inglês Às vezes.

Às vezes Romance Não Hoje Conhecimento
Não leio em 

língua 
estrangeira

Às vezes Ficção Sim 1 a 3 vezes Ontem Obrigação Inglês Raramente.
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Não Romance Sim

Realizo 
alguma 

leitura de 
lazer todos 
os dias da 
semana

Ontem Conhecimento
Não leio em 

língua 
estrangeira

Não Ficção Sim 3 a 5 vezes Ontem Conhecimento
Não leio em 

língua 
estrangeira

Às vezes Romance Sim

Realizo 
alguma 

leitura de 
lazer todos 
os dias da 
semana

Ontem Informação
Não leio em 

língua 
estrangeira

Às vezes Ficção Sim

Realizo 
alguma 

leitura de 
lazer todos 
os dias da 
semana

Há uma 
semana

Conhecimento Inglês
Costumo ler 
diariamente 
em inglês.

Às vezes Romance Sim 1 a 3 vezes Hoje Lazer
Não leio em 

língua 
estrangeira
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Sim Romance Não Ontem Informação
Não leio em 

língua 
estrangeira

Às vezes Romance Sim

Realizo 
alguma 

leitura de 
lazer todos 
os dias da 
semana

Hoje Conhecimento
Não leio em 

língua 
estrangeira

Sim

Acadêmica 
(artigos, 

teses, 
gramáticas, 

etc.)

Sim

Realizo 
alguma 

leitura de 
lazer todos 
os dias da 
semana

Há menos 
de 15 dias

Informação
Não leio em 

língua 
estrangeira

Não Ficção Sim

Realizo 
alguma 

leitura de 
lazer todos 
os dias da 
semana

Hoje Lazer Inglês Diariamente.

Sim Romance Sim

Realizo 
alguma 

leitura de 
lazer todos 
os dias da 
semana

Hoje Conhecimento Espanhol
Semanalment

e.
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Às vezes Aventura Não Hoje Conhecimento
Não leio em 

língua 
estrangeira

Às vezes Romance Sim
Há menos 

de uma 
semana

Informação
Não leio em 

língua 
estrangeira
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21) Qual suporte 
você costuma 
utilizar para 
realizar suas 

leituras? (marque 
apenas uma 
alternativa).

22) Qual é seu 
ambiente/maneira 

preferida para 
realizar suas 

leituras?

23) Em sua 
casa há 

assinatura 
de jornal ou 

revista?

24) Qual é 
sua seção 

preferida do 
jornal?

25) Para você, existe diferença entre ler 
para estudar, ler para aprender sobre um 

determinado assunto e ler para 
entretenimento/lazer? Explique sua 

resposta.

26) Você se 
considera 
um leitor 
crítico?

Celular Sala (deitado) Não Cultura

Geralmente ler para entretenimento é 
apenas momentâneo. Ler para aprender é 

guardar informações para a vida. E ler por 
entretenimento é apenas por diversão.

Sim

Papel Quarto (deitado) Não
Não tenho o 
hábito de ler 

jornal.

Sim, a leitura para cada um será 
diferenciada, pois em alguns casos quando 
se lê para estudar às vezes o assunto não é 

o que lhe interessa.

Às vezes 
sim

Computador
Quarto 

(escrivaninha)
Não

Não tenho o 
hábito de ler 

jornal.

Sim. Ler para aprender seria uma forma de 
adquiri conhecimento sobre tal assunto, 
algo para obter um aprendizado; para 

estudar seria como uma "obrigação", pois 
se não ler não estuda, logo não aprende e 
por alzer é uma leitura mais calma e sem 
compromisso com algo, sem se preocupar 

com o aprendizado.

Às vezes 
sim

Papel Ônibus Não
Não tenho o 
hábito de ler 

jornal.

Sim, o desdobramento de cada pessoa 
muda de acordo com o objetivo da leitura.

Às vezes 
sim
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Papel
Sala (sentado no 

sofá)
Não

Não tenho o 
hábito de ler 

jornal.

Não, pois tanto um quanto outro eu estou 
aprendendo algo novo. Mesmo nas leituras 
essenciais da graduação que costumam ser 

mais complexas é possível obter a 
criticidade e assim abordar e entender 

sobre inúmeras áreas.

Às vezes 
sim

Papel Outro Não Cotidiano

Sim, a motivação é determinante, os 
locais, os períodos de tempo empregados, 

o nível de atenção disponível são todos 
diferentes.

Sim

Papel
Sala (sentado no 

sofá)
Não Cultura

Ler para estudar é aquela leitura imposta 
pelo professor ao aluno, sem muitas 
orientações e por obrigação, ler para 

aprender é a leitura em que o aluno gosta 
da temática e se interessa conseguindo 

assim obter informações.

Às vezes 
sim

Papel Quarto (deitado) Não
Não tenho o 
hábito de ler 

jornal.

Sim, as duas primeiras modalidades 
costumam ter fins pragmáticos, o que não 
ocorre com a leitura por entretenimento.

Sim

Papel Quarto (deitado) Não
Não tenho o 
hábito de ler 

jornal.

Existe, pois leitura para lazer é mais 
tranquila, em um momento de 

descontração. Ler para aprender requer 
mais atenção e dedicação.

Sim
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Papel
Quarto 

(escrivaninha)
Não Outra Não, pois tudo gera conhecimento.

Às vezes 
sim

Papel Outro Não
Não tenho o 
hábito de ler 

jornal.

Sim. No "ler para estudar" é uma forma 
obrigatória já que se não lermos o material 
o proposto pelo professor, a probabilidade 
de não irmos bem na avaliação é alta; já os 
tópicos "ler para conhecimento" e "ler para 

lazer" são mais "dinâmicos".

Às vezes 
sim

Computador
Quarto 

(escrivaninha)
Não

Não tenho o 
hábito de ler 

jornal.

Sim. Quando a leitura é direcionada, ou 
seja, é para um determinado fim, ela passa 

a ser uma leitura com menos prazer 
possível, por isso, não tanto de caráter de 

entretenimento.

Às vezes 
sim

Papel Outro Não
Não tenho o 
hábito de ler 

jornal.

Sim. Penso que ler para estudar tem um 
objetivo meramente utilitário, enquanto 

que a leitura para aprender tem 
proximidade marcante com a leitura para 
lazer, que não carrega a responsabilidade 

da obrigação.

Sim

Computador
Sala (sentado no 

sofá)
Não Cotidiano Não respondeu. Sim



215

Papel Quarto (deitado) Não
Não tenho o 
hábito de ler 

jornal.

Acho que não haveria diferença, mas na 
universidade é colocada a leitura de forma 

muito obrigatória.
Não

Papel Quarto (deitado) Não Cultura Sim, porque os assuntos são diferentes.
Às vezes 

sim
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27) Você 
costuma 

manter-se 
concentrado 
enquanto lê?

28) Antes de 
começar a ler, 
eu dou uma 
olhada no 

texto inteiro.

29) Quando eu 
leio, consigo 

fazer previsões 
sobre o que 

está para vir no 
texto.

30) Quando 
leio, eu consigo 

perceber a 
diferença entre 

os pontos 
principais e os 

detalhes do 
texto.

31) Enquanto 
leio, consigo 
relacionar as 
informações 

que já 
apareceram 

no texto com 
as 

informações 
que estão por 
vir no texto.

32) Quando eu 
leio, relaciono 
as coisas que 
eu já conheço 

com as 
informações 
presentes no 
texto para 

entender o que 
estou lendo.

33) Eu consigo 
perceber as 
coisas que 

estou 
entendendo ou 

não quando 
estou lendo.

34) Eu 
consigo ler 
e interpretar 

figuras, 
desenhos e 
gráficos e 
isso me 
ajuda a 

entender 
melhor um 

texto.

Às vezes
Na maioria 
das vezes

Na maioria das 
vezes

Sempre
Na maioria 
das vezes

Na maioria das 
vezes

Sempre Sempre

Na maioria 
das vezes

Às vezes
Na maioria das 

vezes
Na maioria das 

vezes
Na maioria 
das vezes

Na maioria das 
vezes

Sempre
Na maioria 
das vezes

Na maioria 
das vezes

Na maioria 
das vezes

Na maioria das 
vezes

Na maioria das 
vezes

Na maioria 
das vezes

Sempre Sempre Às vezes

Na maioria 
das vezes

Às vezes
Na maioria das 

vezes
Às vezes

Na maioria 
das vezes

Sempre Sempre Sempre
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Na maioria 
das vezes

Na maioria 
das vezes

Na maioria das 
vezes

Na maioria das 
vezes

Às vezes
Na maioria das 

vezes
Na maioria das 

vezes
Às vezes

Na maioria 
das vezes

Na maioria 
das vezes

Na maioria das 
vezes

Sempre Sempre Sempre Sempre Sempre

Na maioria 
das vezes

Sempre
Na maioria das 

vezes
Às vezes

Na maioria 
das vezes

Na maioria das 
vezes

Na maioria das 
vezes

Na maioria 
das vezes

Na maioria 
das vezes

Na maioria 
das vezes

Às vezes Sempre
Na maioria 
das vezes

Sempre
Na maioria das 

vezes
Na maioria 
das vezes

Na maioria 
das vezes

Na maioria 
das vezes

Na maioria das 
vezes

Na maioria das 
vezes

Na maioria 
das vezes

Sempre
Na maioria das 

vezes
Na maioria 
das vezes
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Sempre Nunca Sempre Sempre
Na maioria 
das vezes

Na maioria das 
vezes

Na maioria das 
vezes

Sempre

Na maioria 
das vezes

Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Sempre
Na maioria das 

vezes
Na maioria 
das vezes

Às vezes
Na maioria 
das vezes

Às vezes Às vezes Às vezes
Na maioria das 

vezes
Na maioria das 

vezes
Às vezes

Na maioria 
das vezes

Às vezes Sempre
Na maioria das 

vezes
Sempre Sempre Sempre Sempre

Na maioria 
das vezes

Às vezes Às vezes
Na maioria das 

vezes
Às vezes

Na maioria das 
vezes

Na maioria das 
vezes

Às vezes
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Às vezes Às vezes Às vezes Nunca Às vezes
Na maioria das 

vezes
Às vezes Às vezes

Às vezes Às vezes
Na maioria das 

vezes
Às vezes Sempre

Na maioria das 
vezes

Às vezes Sempre
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37) Você entende que a leitura 
precisa ser ensinada durante o 
ensino fundamental e médio? 

Explique.

38) Para você, o que é 
um leitor proficiente? 

Justifique sua 
resposta.

39) Você 
considera que 
alfabetização e 
letramento são 
a mesma coisa?

40) Você recebeu 
algum tipo de 

instrução sobre 
como trabalhar a 

leitura em sua 
prática de sala de 
aula? Comente.

41) Você 
conhece 
alguma 

estratégia 
de leitura?

41-a) Se você 
respondeu 

“sim”, 
mencione 

quais.

Sim, para que o aluno não apenas 
decodifique as palavras, mas 

também compreenda os sentidos.

É aquele que 
compreende os 

sentidos e não apenas 
decodifica, capaz de 
imprimir sentido ao 

texto, relacionar com 
textos já lidos.

Não

Sim, visto que 
neste ano 

estamos tendo 
Literatura e 

Ensino, que nos 
mostra como 

trabalhar.

Sim

Fazer 
anotações nas 

bordas do 
texto com o 

significado de 
palavras 

desconhecidas
. Fazer 
resumo.

Sim, pois a partir da leitura se 
forma "cidadãos" críticos, além 

de proporcionar um 
conhecimento de mundo maior.

Um leitor que tenha 
uma base para fazer 
leituras em outras 

línguas.

Não

Sim, 
normalmente em 

algumas 
disciplinas do 

curso o professor 
explica maneiras 

de trabalhar a 
leitura em sala de 

aula.

Não

Sim. O modo de ler infuencia 
muito nos estudos posteiores e o 

que ler.

É o leitor que interage 
com a leitura, 

interpreta e busca 
referências do que está 

lendo.

Não

Sim. Nas aulas 
de estágio 

principalmente e 
em Literatura e 

Ensino.

Sim

Textos atuais, 
gêneros que 
fazem parte 
do contexto 
dos alunos.

Sim, a leitura deve ser explorada 
no ensino fundamerntal inicial, 

quando as crianças estão criando 
hábitos.

Aquele que lê com 
prazer até uma leitura 

por obrigação.
Não

Não, nos foi 
ensinado a 

trabalhar apenas 
com o cânone e 
de que forma 

fazer com que os 
alunos se 

interessem por 
essa leitura.

Não
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Sim, pois sem a leitura literária 
não se "formarão" cidadãos 

críticos para compreender a vida 
em sociedade. Além do mais só é 
possível escrever bem aquele que 

tem boas leituras.

Um leitor assíduo. Não

Sim, na 
graduação temos 
disciplinas que 

enfocam o ensino 
da literatura, 
mostrando a 

didática e 
possíveis temas.

Não

Sem dúvidas, meu trabalho de 
conclusão de curso se baseia 
nessa premissa de repensar 

práticas de leitura para o ensino 
médio.

Aquele que consegue 
a) relacionar o que lê 

com textos 
anteriormente lidos, 
com as conjunturas 

históricas atuais e do 
momento de produção 

do texto e b) tomar 
posição mediante o 

texto, olhá-lo 
criticamente.

Não

Sim. Durante o 
magistério, as 
disciplinas de 

estágio no curso 
de Letras, 

orientações para 
TCC, leitura de 

documentos 
norteadores do 

ensino e 
pensamentos de 

críticos.

Sim

Leitura pela 
AD, pela 

Psicolinguísti
ca.

Sim, a leitura deve se ensinada 
desde a infância aos alunos para 

que obtenham criticidade nos 
contextos nos quais forem 

apresentados.

É um leitor que 
consegue compreender 
com facilidade o texto 

e relacionar com o 
mundo global social.

Não

Sim, durante a 
graduação 

aprendemos que 
a leitura deve ser 
trabalhada com 
os alunos para 
que gostem e 

sintam prazer em 
ler.

Sim

Induzir ao 
aluno com 

textos atuais 
os quais estão 
em seu meio, 
memes, textos 

das redes 
sociais, dentre 

outros.

Sim, a leitura é um elemento 
fundamental na formação de 

cidadãos conscientes e críticos, 
bem como no desenvolvimento 

de suas competências cognitivas.

O leitor proficiente é 
aquele que costuma ler 

com frequência, 
consegue interpretar o 

que está lendo e 
estabele conexões 

entre diferentres textos 
e conhecimentos.

Não

A leitura deve ser 
trabalhada de 

modo a estimular 
a criticidade e a 
interpretação, 
promovendo a 
autonomia do 
sujeito leitor.

Não

Sim, a leitura deve ser 
incentivada até antes da 

alfabetização da criança. É 
através da leitura que 

desenvolvemos diversas 
habilidades como comunicação, 

interpretação.

É o leitor que tem a 
capacidade de 

compreender o que lê, 
não apenas decodificar 

o código.

Não

Sim, ações como 
"texto como 

pretexto" podem 
ser evitadas. 
Incentivo a 
leitura por 

prazer.

Sim

A interação 
do leitor com 

o texto; a 
significação 
que o texto 
tem para o 

leitor; leitura 
por prazer; 
inferências.
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Não respondeu. Não respondeu. Não Não respondeu. Sim
Ler em 

silêncio, ler 
em voz alta.

Sim, é necessário que ensinemos 
aos nossos alunos que a leitrura 

pode nos trazer um prazer.

Para mim, o leitor 
proficiente é aquele 
que lê muito e de 
todos os níveis de 

assuntos; que entende 
o que lê e gosta do 

hábito.

Não

Sim, recebi 
instrução sobre 
estratégias de 

leitura, no 
sentido de à 

medida que o 
texto for lido, 
perguntar ao 

aluno sobre as 
possíveis 

expectativas e 
etc. No entanto, 
ainda sinto falta 

de estratégias 
que "seduzam" o 

aluno para o 
campo literário.  

Sim

À medida que 
o texto for 

lido, 
perguntar ao 
aluno sobre 
possíveis 

expectativas, 
etc.

Sim, pois ajuda no 
desenvolvimento do 

conhecimento, além de melhorar 
a escrita.

Que não precisa 
recorrer tanto aos 

elementos de ajuda, ou 
seja, vai menos à 

internet, interpreta e 
relaciona com 

conceitos sem auxílio 
de terceiros.

Não Não respondeu. Não

A leitura precisa sobretudo ser 
incentivada pois ela se torna 

produtiva somente se não 
carregar a carga da obrigação. 

Penso que não se pode ensinar a 
leitura, mas inspirar a sua prática.

É aquele capaz de 
criar redes de relação 

entre aquelas 
informações obtidas 

na prática da leitura e 
aquelas já realizadas 

leituras.

Não

Sim. Tive uma 
experiência com 

campos 
conceituais na 
disciplina de 

estágio.

Sim
Campos 

conceituais.

Sim. A leitura precisa ser 
ensinada, quando não for em 
casa, desde o ensino básico, 

precisa ser motivada.

Um leitor proficiente é 
alguém preparado e 
conhecedor, alguém 

que tem um bom 
aproveitamento 
naquilo que faz.

Não Sim. Sim
Não 

respondeu.
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Sim, desde que seja de uma 
forma que leve o aluno a gostar 

de ler, não simplesmente por 
obrigação.

Quem tem um 
determinado domínio 

sobre a leitura.
Não

Não. Na maioria 
das aulas eles 

criticam a forma 
de como usar a 

leitura em sala de 
aula, mas no 
decorrer das 

aulas o professor 
mesmo trás os 
textos de forma 
obrigatória para 

ler.

Não

Sim. Precisa despertar o gosto do 
aluno pela leitura.

É um leitor que possa 
ler e contextualizar 
com fatos de hoje.

Não
Sim, sempre 

fazemos 
capacitação.

Não
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4-a) Se você já atua em 
sala de aula, em qual 
nível você trabalha?

7) Quem 
despertou seu 
interesse pela 

leitura?

10) Como você 
escolhe um 

livro?

15) Qual o material de 
leitura que você lê com 

mais frequência? (é 
possível marcar mais de 

uma alternativa).

20) Onde você costuma adquirir 
seus materiais de leitura? (é 

possível marcar mais de uma 
alternativa).

Ensino Médio Pais
Pela área de 

conhecimento
Livro de receitas Livraria

Fundamental II (6.º ao 
9.º ano)

Pais
Pela área de 

conhecimento
Livro acadêmico Banca

Escola de línguas Professores Pelo conteúdo Revista Internet

Fundamental II (6.º ao 
9.º ano)

Professores
Pela área de 

conhecimento
Jornal Sebo

Fundamental II (6.º ao 
9.º ano)

Pais Pelo conteúdo Gibi
No xérox (material disponibilizado 

pelo professor)

Fundamental I (1.º ao 
5.º ano)

Professores Por indicação Redes Sociais Livraria

Fundamental I (1.º ao 
5.º ano)

Pais Pelo conteúdo Websites Sebo

Fundamental I (1.º ao 
5.º ano)

Professores
Pela área de 

conhecimento
Livro Best Seller

No xérox (material disponibilizado 
pelo professor)

Escola de línguas Sozinho(a) Por indicação Livro acadêmico Biblioteca

Fundamental I (1.º ao 
5.º ano)

Sozinho(a) Por indicação Livro literário Internet

Sozinho(a) Pelo título Livro de autoajuda Sebo

Professores Pelo conteúdo Livro acadêmico
No xérox (material disponibilizado 

pelo professor)

Pais Por indicação Gibi Biblioteca

Professores
Pela área de 

conhecimento
Artigos Científicos Livraria

Professores
Pela área de 

conhecimento
Blogs Internet

Pais
Pela área de 

conhecimento
Redes Sociais Sebo

Pais Por indicação Websites
No xérox (material disponibilizado 

pelo professor)

APÊNDICE XXXII

RESPOSTAS DO 4.º ANO PARA QUESTÕES OBJETIVAS COM 
POSSIBILIDADE DE MAIS DE UMA RESPOSTA; OPÇÕES 

"OUTRO(S)", "QUAL(IS)" E AFINS
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Professores Pelo conteúdo Livro literário
Por meio de empréstimo de 

colegas, familiares, etc.

Pela área de 
conhecimento

Livro Best Seller Livraria

Pela área de 
conhecimento

Livro acadêmico Internet

Pelo conteúdo Blogs Sebo

Pelo conteúdo Redes Sociais Biblioteca

Livro literário Livraria

Livro Best Seller Internet

Blogs
No xérox (material disponibilizado 

pelo professor)

Redes Sociais Biblioteca

Websites Internet

Livro literário Sebo

Livro de autoajuda
Por meio de empréstimo de 

colegas, familiares, etc.

Livro Best Seller Biblioteca

Livro acadêmico Livraria

Revista Internet

Artigos Científicos Sebo

Blogs Internet

Redes Sociais Biblioteca

Websites
Por meio de empréstimo de 

colegas, familiares, etc.

Livro literário Biblioteca

Livro Best Seller Internet

Redes Sociais Biblioteca

Revista Internet

Jornal Sebo

Redes Sociais
No xérox (material disponibilizado 

pelo professor)

Livro literário Biblioteca

Gibi Livraria
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Blogs Internet

Websites Sebo

Livro literário Vendedor

Livro literário
No xérox (material disponibilizado 

pelo professor)

Livro religioso
Por meio de empréstimo de 

colegas, familiares, etc.

Livro literário Biblioteca

Livro acadêmico Livraria

Livro religioso Banca

Jornal Internet

Redes Sociais Sebo

Livro literário Vendedor

Livro Best Seller
No xérox (material disponibilizado 

pelo professor)

Livro acadêmico
Por meio de empréstimo de 

colegas, familiares, etc.
Catálogo Biblioteca

Artigos Científicos Internet

Blogs Sebo

Redes Sociais

Websites

Livro literário

Livro de autoajuda

Livro Best Seller

Livro acadêmico

Livro religioso

Artigos Científicos

Redes Sociais

Websites
Livro literário

Livro Best Seller
Livro acadêmico

Revista
Gibi

Artigos Científicos
Blogs

Redes Sociais
Websites

Livro literário
Livro acadêmico

Artigos Científicos
Redes Sociais
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35) Quando eu não entendo 
alguma coisa durante uma 
leitura: (é possível marcar 
mais de uma alternativa).

36) Durante uma leitura, ações que me 
ajudam a entender melhor são: (é possível 

marcar mais de uma alternativa).

42) Considerando que você esteja avaliando 
a habilidade de leitura de seus alunos, o que 
faz com que uma pessoa seja boa leitora é 
sua habilidade em: (é possível marcar mais 

de uma resposta).

Leio novamente a parte que eu 
não entendi

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Reconhecer o significado de palavras

Procuro no dicionário as 
palavras desconhecidas

Procurar palavras desconhecidas no 
dicionário ou procurar por sinônimos

Entender o significado global do texto

Leio novamente a parte que eu 
não entendi

Relacionar o texto ao que já sei a respeito 
do assunto que estou lendo

Focalizar nos detalhes do conteúdo

Continuo lendo para entender Focar na organização do texto Ser capaz de interpretar tabelas e gráficos

Leio todo o texto novamente Sublinhar o texto Fazer distinção entre fato e opinião

Leio novamente a parte que eu 
não entendi

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Reconhecer o significado de palavras

Procuro no dicionário as 
palavras desconhecidas

Relacionar o texto ao que já sei a respeito 
do assunto que estou lendo

Saber pronunciar as palavras

Leio todo o texto novamente Fazer anotações nas margens
Adivinhar o significado das palavras pelo 

contexto

Leio novamente a parte que eu 
não entendi

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Integrar a informação do texto com as que 
ele já possui

Procuro no dicionário as 
palavras desconhecidas

Procurar palavras desconhecidas no 
dicionário ou procurar por sinônimos

Fazer distinção entre fato e opinião

Leio todo o texto novamente
Relacionar o texto ao que já sei a respeito 

do assunto que estou lendo
Reconhecer o significado de palavras

Leio novamente a parte que eu 
não entendi

Fazer anotações nas margens Entender o significado global do texto

Procuro no dicionário as 
palavras desconhecidas

Sublinhar o texto Saber usar um dicionário

Continuo lendo para entender
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo
Integrar a informação do texto com as que 

ele já possui

Leio novamente a parte que eu 
não entendi

Procurar palavras desconhecidas no 
dicionário ou procurar por sinônimos

Fazer distinção entre fato e opinião

Procuro no dicionário as 
palavras desconhecidas

Sublinhar o texto Reconhecer o significado de palavras

Continuo lendo para entender
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo
Entender o significado global do texto
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Leio novamente a parte que eu 
não entendi

Procurar palavras desconhecidas no 
dicionário ou procurar por sinônimos

Integrar a informação do texto com as que 
ele já possui

Leio novamente a parte que eu 
não entendi

Fazer anotações nas margens Focalizar nos detalhes do conteúdo

Procuro no dicionário as 
palavras desconhecidas

Sublinhar o texto Fazer distinção entre fato e opinião

Continuo lendo para entender
Reler o texto para compreender melhor ou 

verificar se compreendi mesmo
Reconhecer o significado de palavras

Leio todo o texto novamente
Procurar palavras desconhecidas no 

dicionário ou procurar por sinônimos
Saber pronunciar as palavras

Continuo lendo para entender
Relacionar o texto ao que já sei a respeito 

do assunto que estou lendo
Entender o significado global do texto

Continuo lendo para entender Focar nos detalhes do texto
Integrar a informação do texto com as que 

ele já possui

Leio novamente a parte que eu 
não entendi

Fazer anotações nas margens Focalizar nos detalhes do conteúdo

Outro procedimento Sublinhar o texto Aprender a organização do texto
Leio novamente a parte que eu 

não entendi
Relacionar o texto ao que já sei a respeito 

do assunto que estou lendo
Ser capaz de interpretar tabelas e gráficos

Procuro no dicionário as 
palavras desconhecidas

Fazer anotações nas margens Fazer distinção entre fato e opinião

Leio todo o texto novamente Sublinhar o texto
Integrar a informação do texto com as que 

ele já possui

Leio novamente a parte que eu 
não entendi

Procurar palavras desconhecidas no 
dicionário ou procurar por sinônimos

Focalizar nos detalhes do conteúdo

Procuro no dicionário as 
palavras desconhecidas

Relacionar o texto ao que já sei a respeito 
do assunto que estou lendo

Ser capaz de fazer previsões do que será 
tratado na sequência antes de ler

Procuro no dicionário as 
palavras desconhecidas

Fazer anotações nas margens Fazer distinção entre fato e opinião

Leio novamente a parte que eu 
não entendi

Procurar palavras desconhecidas no 
dicionário ou procurar por sinônimos

Reconhecer o significado de palavras

Relacionar o texto ao que já sei a respeito 
do assunto que estou lendo

Saber pronunciar as palavras

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Saber usar um dicionário

Sublinhar o texto
Adivinhar o significado das palavras pelo 

contexto

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Focalizar nos detalhes do conteúdo

Relacionar o texto ao que já sei a respeito 
do assunto que estou lendo

Aprender a organização do texto

Fazer anotações nas margens Entender o significado global do texto

Sublinhar o texto Focalizar nos detalhes do conteúdo
Relacionar o texto ao que já sei a respeito 

do assunto que estou lendo
Aprender a organização do texto

Fazer anotações nas margens
Ser capaz de fazer previsões do que será 

tratado na sequência antes de ler

Sublinhar o texto Ser capaz de interpretar tabelas e gráficos

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Fazer distinção entre fato e opinião
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Procurar palavras desconhecidas no 
dicionário ou procurar por sinônimos

Entender o significado global do texto

Relacionar o texto ao que já sei a respeito 
do assunto que estou lendo

Entender o significado global do texto

Fazer anotações nas margens Focalizar nos detalhes do conteúdo

Sublinhar o texto Outro(s)

Reler o texto para compreender melhor ou 
verificar se compreendi mesmo

Reconhecer o significado de palavras

Procurar palavras desconhecidas no 
dicionário ou procurar por sinônimos

Entender o significado global do texto

Relacionar o texto ao que já sei a respeito 
do assunto que estou lendo

Adivinhar o significado das palavras pelo 
contexto

Focar na organização do texto
Integrar a informação do texto com as que 

ele já possui

Focar nos detalhes do texto
Ser capaz de fazer previsões do que será 

tratado na sequência antes de ler
Fazer anotações nas margens Fazer distinção entre fato e opinião

Sublinhar o texto Entender o significado global do texto

Integrar a informação do texto com as que 
ele já possui

Fazer distinção entre fato e opinião

Reconhecer o significado de palavras

Entender o significado global do texto

Saber usar um dicionário
Integrar a informação do texto com as que 

ele já possui
Aprender a organização do texto

Ser capaz de fazer previsões do que será 
tratado na sequência antes de ler

Ser capaz de interpretar tabelas e gráficos

Fazer distinção entre fato e opinião

Entender o significado global do texto

Integrar a informação do texto com as que 
ele já possui

Focalizar nos detalhes do conteúdo
Ser capaz de fazer previsões do que será 

tratado na sequência antes de ler
Fazer distinção entre fato e opinião
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ANEXO I 

PLANO DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA E ENSINO 
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ANEXO II 

PLANO DA DISCIPLINA DE LABORATÓRIO DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 
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ANEXO III 

PLANO DA DISCIPLINA DE LINGUÍSTICA APLICADA 
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ANEXO IV 

PLANO DA DISCIPLINA DE 
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ANEXO V 

CURRÍCULO PLENO DE LETRAS PORTUGUÊS 
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