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RESUMO: Os índices de proficiência leitora no nosso país não são nada animadores, de 

acordo com estatísticas oficiais veiculadas pelos meios de comunicação. O Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), que busca medir o conhecimento e a 

habilidade em leitura, matemática e ciências de estudantes com 15 anos de idade tanto de 

países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

como de países parceiros, mostrou no ano de 2015, que quase a metade dos estudantes 

brasileiros (44,1%) está abaixo do nível de aprendizagem considerado adequado em leitura. 

Nessa perspectiva, é de extrema importância refletir sobre tal habilidade no contexto da 

universidade, tendo em vista, que esse fator impacta no desempenho dos estudantes 

ingressantes. Atreladas a este perfil do jovem ingressante estão as representações dos 

professores universitários acerca dos aspectos relacionados à leitura dos estudantes. Mateos 

(2009) sinaliza que tais docentes não sabem lidar com as lacunas da formação anterior, nem 

adotam estratégias para formar um leitor crítico. Este parece ser um trabalho exclusivo do 

professor da educação básica, quando na verdade, faz parte, também, da responsabilidade do 

professor universitário. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi compreender a importância 

da habilidade de leitura crítica e compreensiva na universidade. Para atingir tal objetivo, 

fizemos uma pesquisa bibliográfica nos sites: Scielo e Plataforma Sucupira para verificar o 

que as pesquisas têm mostrado sobre a leitura no Ensino Superior. Os principais resultados 

apontam que ter competência leitora é um fator essencial na formação do estudante, porque 

ela determina o seu sucesso acadêmico ou não, bem como, que os estudantes ingressantes têm 

dificuldade de compreensão no momento de ler textos acadêmicos, e, sobretudo, dificuldades 

de saírem da condição de “copistas”, para alunos estrategicamente críticos. A leitura crítica 

acontece, como cita Cavéquia, Maciel e Rezende (2010), quando é sentida, pensada e 

questionada. Assim, consideramos essa pesquisa significativa para contribuir com os 

conhecimentos acerca das habilidades de leitura na universidade, bem como, ressignicar as 

práticas docentes e a atuação dos discentes, visto que é importante desenvolver nos estudantes 

universitários estratégias para aprender a ler textos acadêmicos, e desenvolver a leitura crítica, 

ou seja, aquela na qual o discente ultrapassa a mera reprodução e realiza a compreensão e 

ressignificação dos textos lidos. Insta salientar, que a perspectiva de estratégias de leitura, 

formação crítica do leitor e autonomia, neste trabalho, serão fundamentadas em: MATEOS 

(2009), BORUCHOVITCH (2001, 2006), CAVÉQUIA, MARCIEL E REZENDE, (2010) , 

entre outros, que assinalam a importância de desenvolver nos estudantes habilidades de leitura 

crítica. 
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A leitura é uma temática que vem sendo discutida por muitos autores. Percebe-se que 

apesar de existirem muitas discussões acerca dessa temática, ainda não se esgota e se faz 

necessário continuar discutindo, uma vez, que a falta de proficiência em leitura, a capacidade 

de ler, compreender e criticar um texto são elementos que para muitos ainda está muito 

distante, nesse sentido, é preciso continuar ressignificando este contexto para subsidiar 

práticas pedagógicas que auxiliem melhor a formação leitora, bem como, para fomentar os 

sujeitos da importância da leitura para sua constituição no mundo. 

Dados de avaliação em larga escala como pro exemplo o Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes (PISA), que busca medir o conhecimento e a habilidade em leitura, 

matemática e ciências de estudantes com 15 anos de idade tanto de países membros da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como de países 

parceiros, mostrou no ano de 2015, que os estudantes ainda têm muitas dificuldades com 

relação a ler, compreender, criticar e escrever, não é à toa que os dados mostraram que quase 

a metade dos estudantes brasileiros (44,1%) está abaixo do nível de aprendizagem 

considerado adequado em leitura. Nessa perspectiva, é de extrema importância refletir sobre 

tal habilidade no contexto da universidade, tendo em vista, que esse fator impacta no 

desempenho dos estudantes ingressantes. 

Este trabalho tem como objetivo compreender a importância da habilidade de leitura 

crítica e compreensiva na universidade e para isso, através de pesquisas bibliográficas, 

fizemos um breve levantamento do que vem sendo discutido no campo da leitura crítica e 

compreensiva no nível superior. As pesquisas foram realizadas no banco de dados das 

plataformas da Scielo e Sucupira, no período de 2007 à 2017, com vistas à trazer a clareza do 

que se tem discutido com relação a leitura na universidade e que resultados serão encontrados 

nessas pesquisas, tendo em vista, que a leitura se faz um elemento necessário, não somente 

para a realização de demandas no nível superior, sobretudo para a aquisição de conhecimento 

e à constituição de leituras de vida e de mundo. 

  

Um breve levantamento sobre leitura na universidade 

 

Muitas são as discussões acerca da leitura, nessa perspectiva, autores como: Santos, 

Suehiro e Oliveira, (2004), Hussein, (2018), Santos, Vendramini, Suehiro e Santos, (2006), 

Tanzawa e Pullin, (2012), Cabral e Tavares, (2005), Santos (2013), Arrouche, (2015), Pullin, 

(2011), entre outros, escreveram trabalhos relacionados à leitura, mas selecionamos aqueles 

cuja relação fosse mais próxima com a leitura no nível superior. 



 

As pesquisas foram realizadas no banco de dados das plataformas: Scielo e Sucupira. 

No que se refere às pesquisas na Plataforma da Scielo, ao utilizarmos o descritor “estratégias 

de leitura no nível superior”, elencamos o estudo de Santos, Suehiro e Oliveira (2004) cujo 

objetivo foi analisar a relação entre a compreensão de leitura e o desempenho de estudantes 

em disciplinas do curso de Psicologia. Participaram dessa pesquisa 115 estudantes 

universitários ingressantes de uma universidade particular. E a metodologia utilizada se deu 

por meio da aplicação de dois textos segundo a técnica de Cloze, bem como, um questionário 

que teve o intuído de perceber os tipos de avaliação da aprendizagem utilizados pelos 

docentes. Os resultados encontrados mostraram que os universitários apresentam um nível de 

compreensão inferior ao esperado para o momento de escolarização que estão, assim, fica 

comprometida a compreensão e a criticidade advindas das informações encontradas em um 

texto. 

Utilizando o descritor: “Leitura Compreensiva”, selecionamos um artigo das autoras: 

Santos, Vendramini, Suehiro e Santos, 2006, que objetivou comparar o nível de compreensão 

em leitura percebido por alunos de Psicologia, as estratégias de aprendizagens utilizadas na 

superação dos problemas encontrados, bem como verificar a real dificuldade de compreensão 

dos alunos para responder ao teste de Cloze. O estudo teve como foco, comparar a 

compreensão de leitura entre alunos de semestres diferentes, perceber as estratégias de 

aprendizagens adotadas para superar questões surgidas no percurso e entender a dificuldade 

de apreensão dos estudantes para realizar o teste de Cloze. O estudo foi feito com 178 

universitários, sendo 113 do 1º semestre e 65 do 4º ano. O procedimento foi aplicado numa 

única sessão e se deu através da leitura de um texto científico da área, questões levantadas 

sobre as dificuldades encontradas com relação às estratégias utilizadas para resolver 

problemas e a aplicação de um teste de cloze que teve o intuito de avaliar a compreensão em 

leitura. Como resultado as autoras salientaram que com relação à compreensão em leitura os 

alunos do 4º ano foram melhores do que os do 1º ano. Entretanto, os alunos do 4º ano tiveram 

mais dificuldades na compreensão do primeiro texto. Assim, as turmas apresentaram 

diferentes tipos de dificuldades de compreensão e de estratégias. 

Ao utilizarmos a expressão “Leitura crítica”, selecionamos apenas o trabalho de 

Hussein (2009), cujo objetivo foi testar a eficiência de um treino de leitura crítica em pós-

graduandos de diferentes áreas, e ainda o de avaliar a compreensão de textos lidos, 

comparando 20 participantes de uma faculdade em São Paulo, que formaram cinco grupos, 

com os quais foi aplicado o Teste Cloze no pré e no pós-teste. Os resultados mostraram que 

não houve diferenças significativas entre os grupos no pré e pós; também mostram a 



 

eficiência do treino oferecido para todos os grupos. Como conclusão, o treino mostrou-se 

eficiente para todas as áreas. 

Utilizando a expressão: “Leitura no ensino superior” evidenciamos dois trabalhos a 

começar pelo artigo de Tanzawa, Pullin (2012), que traz uma discussão acerca das 

responsabilidades educativas de bibliotecários e de professores no processo de formação de 

novos leitores. O trabalho objetivou identificar como leem, causas e preocupações de 

estudantes ingressantes e formandos dos cursos de Pedagogia e Biblioteconomia. Os sujeitos 

participantes foram112 alunos desses cursos e a coleta de dados se deu por meio de um 

questionário. Segundo as autoras, os dados foram analisados quantitativa e qualitativamente e 

os resultados apontaram a importância dos cuidados que os professores devem ter ao 

selecionar, indicar e trabalhar textos em sala de aula, é preciso fazer uma mediação cuidadosa, 

visto que interfere nos modos, razões e preocupações dos alunos quando leem textos 

acadêmicos.  

Numa perspectiva um tanto distinta, mas que culmina na importância da formação 

leitora e no sucesso acadêmico, Cabral e Tavares (2005) apontam para uma investigação ao 

redor do papel das competências de leitura, compreensão e escrita para se obter sucesso na 

universidade, assim, elas utilizaram através de uma aplicação coletiva um questionário sobre 

“Leitura, Compreensão e Escrita no Ensino Superior”, como a finalidade de mostrar quais são 

as estratégias mais utilizadas pelos estudantes,  procurando determinar a competência, as 

dificuldades e a disponibilidade para o processo formativo, percebendo a importância  desse 

processo para o sucesso académico, determinando a relação entre as competências e  sucesso 

académico, bem como, comparando as expectavas dos estudantes com o nível de 

desenvolvimento atingido após a sua entrada no ensino superior. Os resultados obtidos 

mostraram que as competências são relevantes para no processo de aprendizagem e estão 

associadas ao seu sucesso académico, entretanto as expectativas dos estudantes com relação 

ao desenvolvimento destas competências na universidade não são alcançadas.  

No que se refere aos trabalhos localizados na Plataforma Sucupira, ao utilizar a 

expressão “Leitura no Ensino Superior”, encontramos oito dissertações, das quais elencamos 

duas, as que mais se aproximam da leitura crítica no nível superior,  a pesquisa de Santos 

(2013), que teve por fim, perceber a interação entre o leitor, o texto, e resolução de questões 

de múltipla escolha, e como algumas características do texto podem ser utilizadas para avaliar 

a dificuldade ou facilidade na construção e sentidos do texto. A pesquisa foi desenvolvida em 

duas etapas: levantamento de dados estatísticos e dados qualitativos das provas realizadas 

pelos leitores da pesquisa. O estudo mostrou que os universitários analisados fazem uso das 

habilidades de leitura e competências leitoras de forma instável, no entanto, ainda apontam 



 

para um leitor que ingressa na universidade com competências leitoras aquém do nível 

proficiente.  

O trabalho de Arouche (2015) enfatiza as práticas de letramento em Língua 

Estrangeira no ensino superior em uma turma de graduandos do curso de Letras em uma 

universidade pública. O objetivo perpassa em modificar a prática de leitura nesse contexto, 

possibilitando o letramento, por meio das interações discutidas e das narrativas. Foram 

utilizados instrumentos como: entrevista semiestruturada e de tipo focal, anotações em diário, 

memorial descritivo e gravação em áudio e vídeo. Os resultados apontaram que os 

acontecimentos de letramento situados possibilitaram aos alunos experiências em situações 

discursivas orais e escritas que foram além do ato de ensinar e aprender o idioma alvo [...], 

possibilitaram a prática da leitura crítica, [...], revelaram ser uma boa estratégia para a 

ressignificação da prática de leitura no ensino superior e devem fazer parte da práxis de 

docentes de língua estrangeira.”  

Quando utilizamos a expressão: “Estratégia de Leitura encontramos vinte e três 

trabalhos, entretanto, a maioria não estavam disponíveis, mas destacamos o de Pullin (2011), 

cujo objetivo foi diagnosticar e comparar a frequência de uso de estratégias de leitura [...]”. A 

pesquisa foi desenvolvida com dois grupos de alunos: dez matriculados do curso de 

Pedagogia e dez no terceiro semestre do Mestrado de Educação, em 2007. O instrumento 

utilizado foi a escala das estratégias de leitura. Os resultados mostraram que poucas são as 

diferenças estatisticamente significativas quanto à frequência de uso das estratégias de leitura 

por parte das participantes de cada grupo, da graduação e do mestrado, bem como, mostrou a 

importância dos professores atentarem para ajudar seus alunos a lerem melhor. 

 

Resultados  

 

A partir da análise dos artigos, observamos que a leitura é discutida sobre vários 

âmbitos, segundo Contente (2005, p. 11), “de todas as atividades cognitivas complexas, a 

leitura, é sem dúvida, aquela que participa na maior parte das situações”, assim sendo, ler 

exige organização estratégica, para se adquirir aprendizagem, uma vez que, faz - se 

necessário, encontrar significação, sentido para o texto lido, associando aos conhecimentos 

que o sujeito já tem. Nesta perspectiva, Freire (1986, p. 22) sinaliza que […] “ler não é só 

caminhar sobre as palavras, e também não é voar sobre as palavras. Ler é reescrever o que 

estamos lendo. É descobrir a conexão do texto, e também como vincular o texto/contexto com 

meu contexto, o contexto do leitor”.  



 

Assim sendo, ler é um processo em que o leitor deve ter uma ação ativa na construção 

do significado dos textos, para que seja possível uma aprendizagem significativa, de modo 

que os sujeitos interpretem, compreendam, intervenham, reflitam, problematizem, com vistas 

à aprendizagem. 

Os artigos analisados em sua maioria mostraram como resultado da pesquisa que os 

sujeitos ainda possuem muita dificuldade com relação à leitura, especialmente, para 

compreender os textos, estabelecer relações com outros textos e contextos, criticar, refletir, 

sendo assim, notadamente discutir sobre leitura ainda é bastante relevante para o 

melhoramento do contexto sociocultural, da atualidade. 

Diante disso, todos os trabalhos selecionados culminaram de um modo ou de outro, na 

importância da leitura, da formação de leitores compreensivos e críticos, colocando muitas 

vezes a leitura como uma habilidade que determina o sucesso ou o fracasso do acadêmico, se 

preocupando também com a questão das expectativas, principalmente dos sujeitos 

ingressantes, mas, principalmente, com a constituição de sujeitos ledores, pensantes, capazes 

de inferir, fazer conjecturas, relacionar seus textos com os conhecimentos já trazidos, com 

vistas a um contexto de formação mais qualificado, equânime e justa.  

Nesse sentido, não é possível deixar de citar que surgiram também discussões com 

relação ao trabalho dos professores universitários, do reconhecimento da importância do seu 

papel influenciador, formativo, convidando professores a refletirem sobre suas mediações 

práticas, as quais interferem diretamente a constituição ou não dos sujeitos, assim, o professor 

tem uma grande responsabilidade e um papel ímpar no sentido de contribuir para uma 

formação de qualidade na constituição de sujeitos leitores críticos, reflexivos, sobretudo que 

sejam capazes de intervir em seus contextos sociais, políticos econômicos. Igualmente como 

cita Paulo Freire, (2003, p. 28): 

 

A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o dever de 

se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade 

docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua capacitação, sua formação se 

tornem processos permanentes. Sua experiência docente, se bem percebida e bem 

vivida, vai deixando claro que ela requer uma formação permanente do ensinante. 

Formação que se funda na análise crítica de sua prática. 

 

Notadamente, o professor é essencial nesse processo de despertar o prazer de ler e de 

formação de leitores. Cabe a ele também, criar situações que facilitem e possibilitem o 

desenvolvimento da aprendizagem dos sujeitos.  Mateos (2009) sinaliza que tais docentes não 

sabem lidar com as lacunas da formação anterior, nem adotam estratégias para formar um 

leitor crítico. Este parece ser um trabalho exclusivo do professor da educação básica, quando 

na verdade, faz parte, também, da sua responsabilidade. Para Cavéquia, Maciel e Rezende 



 

(2010) leitura crítica é aquela tomada pelos significados que o leitor estabelece a partir da 

leitura do texto (p.302), portanto, “pelas leituras do mundo afora, que colaboraram com a 

construção do mundo interior do leitor”. Por isso, enquanto professor é preciso ter 

responsabilidade social em formar com qualidade e construir sujeitos problematizadores, 

inquietos e autônomos. 

Segundo Koch (1998, p. 57) “[...] todo texto é perpassado por vozes de diferentes 

enunciadores, ora concordantes, ora dissonantes, o que faz com que se caracterize o fenômeno 

da linguagem humana, como bem mostrou Bakhtin, como essencialmente dialógico e, 

portanto, polifônico”.  

Assim para se formar sujeitos leitores, é preciso possibilitar vivências conjunturas de 

leitura, nesse sentido, o professor deve contribuir com estratégias que direcionem o aluno à 

apreensão dessas muitas vozes. Santos; Boruchovitch (2011) sinalizam estratégias de 

aprendizagens como sequências, métodos ou atividades escolhidas e utilizadas para facilitar o 

ato de aprender.  Nessa perspectiva, o professor deve ensiar estratégias de aprendizagem 

ajudem a superar as dificuldades para aprender, de modo a incitar uma aprender mais 

consciente, o pensamento crítico, a compreensão e a intervenção sobre a realidade. 

 

Metodologia 

 

A metodologia aqui adotada foi uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. Os 

dados foram coletados nas bases da Plataforma Sucupira e Scielo, nas quais selecionamos 

respectivamente, três e cinco trabalhos. Para levantamento dos trabalhos, tanto na plataforma 

da Scielo quanto da Sucupira as pesquisas foram feitas considerando o período de 2007, até 

2017 e através da utilização de descritores como: “Leitura Crítica”; “Leitura Compreensiva” 

“Leitura na Universidade”; “Estratégias de Leitura no Ensino Superior”; “Leitura no Ensino 

Superior”. Utilizamos como critério de seleção a leitura dos resumos dos artigos que tivessem 

relação com a leitura crítica no ensino superior. 

 

Considerações finais 

 

A leitura é muito importante e condição sine qua non para possibilitar o 

desenvolvimento da criticidade que transpasse a leitura reprodutiva, para uma leitura reflexiva 

e crítica.  Neste sentido conseguir identificar as ideias mais importantes de um texto, vai 

exigir uma mudança na forma de pensar e de ler dos estudantes, assim é preciso ter leitura de 

diversas fontes e estratégias de leitura, para que seja possível fazer conjecturas, unir os 



 

conhecimentos prévios com os novos saberes conquistados, para não somente compreender, 

como inferir e intervir no contexto do texto, para além da reprodução e da vida como um todo. 

Vale ressaltar também que professores universitários têm uma grande responsabilidade no 

processo formativo de leitores. Sendo assim, é preciso modificar práticas, buscar formações, 

perceber as necessidades dos sujeitos e intervir, ajudando, contribuindo, mediando com vistas 

a garantir uma formação adequada e suficiente para os sujeitos. Esse estudo se faz relevante, 

no sentido inclusive de contribuir para os percursos de formação dos sujeitos na universidade, 

fazendo com que tanto estudantes, quanto professores reflitam seus percursos formativos e de 

atuação, de modo a garantir a função social que a universidade se propõe, que é a de 

desenvolver as potencialidades dos sujeitos, fomentando a criticidade, a autonomia, 

transformando e ressignificando a leitura crítica e de mundo. 
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