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COMO LEEM PARA ESTUDAR NOSSOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS? UMA 
ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA DE ALUNOS DE ENSINO 

SUPERIOR 

 
Ao depararmo-nos com dados sobre a problemática da leitura no Brasil (ou a 
suposta falta de), enfatiza-se, comumente, a falta de hábito de leitura realizada 
por prazer, ou seja, há sempre a consternação pela falta de leitura dos 
clássicos literários.  Supõe-se que a falta de leitura literária seja o cerne do 
problema da falta de eficiência de interpretação dos alunos (em todos os níveis 
de ensino). No entanto, é preciso considerar que ler textos literários e ler textos 
técnicos, acadêmicos são ações distintas e que, por isso, exigem tratamento – 
pedagógico, social, teórico, político – distinto. Ler para estudar exige 
comportamentos diversificados daqueles empregados na leitura realizada 
apenas por fruição. A leitura realizada para estudo exige outro tipo de 
concentração, exige anotações, sumarização, grifos e sublinhados etc. Frente a 
essa constatação, este estudo, desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos 
de Língua Portuguesa da Universidade de Taubaté (GELP-UNITAU), tem como 
objetivo dar a conhecer quais estratégias de leitura um grupo de alunos utiliza 
no momento de ler para estudar. A fim de problematizar teoricamente a 
questão das estratégias de leitura utilizadas para estudo, procedemos a uma 
diferenciação conceitual sobre estratégias de leitura voltadas para três 
diferentes fins: interpretar, coletar informações, memorizar. A partir desse 
escopo conceitual, procedemos a um levantamento e a uma problematização 
acerca da questão: como leem para estudar nossos alunos universitários? Os 
dados foram coletados no início das aulas semestrais da disciplina Leitura e 
Produção de Textos e a metodologia utilizada, qualitativa, foi pautada na 
aplicação de questionários abertos, nos quais os alunos eram interpelados a 
levantar, metacognitivamente, suas estratégias de leitura empregadas no 
momento de estudar. As respostas foram agrupadas e interpretadas 
qualitativamente, e a análise preliminar aponta para uma predominância de 
usos de estratégias voltadas apenas para a memorização de curto prazo, não 
sendo evidenciadas estratégias de leitura voltadas para a interpretação e para 
a coleta e organização de informações do texto lido. Outro ponto a ser 
destacado após a análise dos dados é a falta de estabelecimento de objetivos 
de leitura no momento do estudo, o que traz impactos negativos para a 
utilização de estratégias que transcendam a memorização. Entendemos que os 
resultados em curso nesta pesquisa podem ser bastante úteis para todos os 
professores universitários, e não apenas o que se consagram ao ensino de 
Língua Portuguesa, se o que se pretende é auxiliar na formação de estudantes 
autônomos intelectualmente, capazes de ler para estudar, indo além da 
memorização autômata.  
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