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RESUMO

O trabalho é o resultado parcial de uma pesquisa de mestrado voltada ao estudo da produção textual
acadêmica. O objetivo da primeira parte da pesquisa foi conhecer os hábitos de leitura e escrita de estudantes
universitários. Para isto, foi distribuído um questionário entre graduandos dos cursos de Letras Vernáculas e
Estrangeiras, ofertados pela Universidade Federal de Sergipe. Os dados foram obtidos através da pesquisa de
campo de caráter exploratório e analisados por uma abordagem de caráter predominantemente qualitativo.
Através dos resultados, foi observado que os gêneros mais lidos e produzidos variam entre os períodos e o
trabalho desenvolvido durante o curso tem influência direta nessa variação. Os resultados permitiram traçar
um panorama das atividades de leitura e escrita desenvolvidas por graduandos, contribuindo, assim, para o
desenvolvimento da pesquisa em seu sentido lato.
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ABSTRACT

This paper is a partial result of a Masters research focused on the study of academic textual production. The
purpose of the first part of the research was to know the reading and writing habits of college students. For
this, a questionnaire was distributed among graduate students majoring in Portuguese and Foreign languages,
offered by the Federal University of Sergipe. The data were obtained through field research with exploratory
feature and analyzed by a predominantly qualitative approach. Through the results, it was observed that
genres people read and produce the most vary between the semesters and activities developed during the
course have direct influence in this variation. The results allowed a prospect of reading and writing activities
to be drawn developed by graduate students, contributing, thus far, to the development of the search in its
broad sense.
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1 INTRODUÇÃO
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Os estudos acerca da importância e funcionalidade da leitura e escrita na vida dos sujeitos têm modificado, ao
longo dos anos, a compreensão acerca dessas atividades. A leitura e a escrita deixaram de ser vistas como
simples exercícios individuais com objetivos únicos e passaram a ser entendidas como atividades complexas,
que envolvem diferentes sujeitos, os quais desempenham diferentes papéis, através de uma série de ações
de ordem linguística, cognitiva e social. “Saber ler e escrever é, portanto, muito mais que dominar uma
técnica ou um sistema de sinais: é agir sobre o mundo e defender-se dele, sempre em situações específicas e
concretas, intencionalmente construídas e com objetivos claros.” (FARACO e TEZZA, 2011, p.128).

Sabe-se que ler e escrever são atividades basilares em qualquer nível de ensino e o exercício dessas
atividades contribui significativamente para a formação do estudante. O objetivo do trabalho é, portanto,
conhecer os hábitos de leitura e escrita de estudantes universitários, de modo que seja possível identificar a
preferência de leitura e recorrência das produções textuais dos discentes, bem como classificar os gêneros
mais lidos e produzidos pelos graduandos, relacionando esse trabalho às ações desenvolvidas na Universidade
para a formação dos estudantes. Para isto, os dados foram coletados através da pesquisa de campo de
caráter exploratório e os resultados, analisados por uma abordagem qualitativa, embora recorrendo também
a dados quantitativos. Vale ressaltar que o referencial teórico que embasa as discussões deste trabalho traz
concepções de autores que discorrem acerca da temática em questão, com destaque para Koch e Elias
(2007), Rodrigues (2009) e Silva (2012).

Partindo do pressuposto de que toda atividade realizada durante a graduação contribui para a formação do
discente, o estudo dessas práticas torna-se relevante, pois o perfil do estudante enquanto leitor e produtor de
textos revela em que nível ele está, o que já alcançou, o que precisa ser aperfeiçoado e, principalmente,
como o trabalho realizado pelos professores durante a graduação influencia – ou até mesmo modifica – o
perfil do discente enquanto leitor e escritor de textos.

2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL

Por trás de toda discussão a respeito de leitura e/ou produção textual sempre há uma concepção de texto
adotada. Entre as correntes teóricas que tratam desse fenômeno, a Linguística Textual tem se destacado
como a ciência cujo principal objeto de estudo é o texto, levando ainda em consideração todas as ações e
aspectos envolvidos em sua concepção, compreensão, produção e circulação na sociedade.

Dentre os enfoques que a Linguística Textual confere ao texto, a concepção de base
sociocognitiva-interacional apresenta a seguinte definição de texto:

Texto é lugar de interação de sujeitos sociais, os quais, dialogicamente, nele se
constituem e são constituídos; e que, por meio de ações linguísticas e
sociocognitivas, constroem objetos-de-discurso e propostas de sentido, ao operarem
escolhas significativas entre as múltiplas formas de organização textual e as diversas
possibilidades de seleção lexical que a língua lhes põe à disposição. (KOCH e ELIAS,
2007, p. 7).

Nesse enfoque, a atividade de leitura deixa de ser vista como uma simples decodificação de palavras e passa
a ser entendida como atividade interativa que envolve o leitor, o autor e o próprio texto. Do mesmo modo, a
produção textual deixa de ser uma simples exposição de ideias e passa a ser considerada como resultado de
uma série de estratégias de diversas ordens.

Nesse sentido, autor e leitor desempenham e compartilham papéis no ato da comunicação e o texto será o
principal meio de interação entre ambos.

2.1 LEITURA: ALGUMAS CONCEPÇÕES

É sabido que a leitura, por muito tempo, tem sido uma das atividades mais trabalhadas no âmbito
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educacional. Pode-se dizer que desde o aprendizado das primeiras letras até o contato com obras de grandes
autores, o indivíduo está “aprendendo a ler”. Nesse sentido, formar leitores competentes e desenvolver no
aluno o gosto pela leitura tem sido desafios enfrentados por profissionais da educação em todos os níveis de
ensino – da Educação Infantil ao Ensino Superior. Entretanto, para a realização de um trabalho significativo e
eficiente, esses profissionais precisam ter em mente o significado de leitura, sua finalidade e contribuição na
formação dos estudantes.

A concepção de leitura está intimamente relacionada à concepção de sujeito, língua, texto e sentido (cf. KOCH
e ELIAS, 2007), de forma que a mudança de enfoque dado à leitura implica, necessariamente, na mudança de
posição e influência desses fatores.

A leitura tem como foco a interação estabelecida entre o autor, o texto e o leitor e essa atividade será
concebida como

Uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se
realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície
textual e na sua forma de organização, mas requer a mobilização de um vasto
conjunto de saberes no interior do evento comunicativo (KOCH e ELIAS, 2007, p.
11).

As autoras preconizam que nessa perspectiva de leitura, a língua é vista numa concepção
“interacional/dialógica”; os sujeitos são vistos como “atores/construtores”, ou seja, sujeitos ativos que
constroem o sentido na interação e, consequentemente, o texto será o lugar onde ocorre essa interação.

O leitor, então, assumindo essa posição de sujeito ativo não deve levar em consideração apenas o que está
posto no texto, mas a partir das “sinalizações” dadas pelo autor, fazer uso de seus conhecimentos e
experiências a fim de contribuir para a construção dos sentidos do texto. Isso porque “na qualidade de
leitores ativos [...] processamos, criticamos, contrastamos e avaliamos as informações que nos são
apresentadas, produzindo sentido para o que lemos” (KOCH, 2008, p. 216).

Nessa atividade de construção dos sentidos, o que está explícito no texto parte da contribuição dada pelo
autor, mas ao leitor cabe trazer à tona o que ficou implícito, ou seja, ter a capacidade de “ler nas
entrelinhas”. Essa é uma das habilidades relacionadas à leitura mais trabalhadas na Universidade e o objetivo
desse exercício de busca pelos “implícitos” é tornar o graduando um leitor crítico, “capaz de atravessar os
limites do texto em si para o universo concreto dos outros textos, das outras linguagens, capazes de criar
quadros mais complexos de referência” (FARACO e TEZZA, 2011, p. 239, grifo dos autores).

Percebe-se, então, que entre uma série de fatores, a crítica destaca-se como a principal responsável por
auxiliar o leitor na tarefa de “fazer falar o silêncio”, ou seja, evidenciar o que ficou implícito num pensamento
ou discurso, como assegura Chauí (2011). A autora assinala que o que interessa para a crítica é justamente o
que ficou implícito, o que não foi dito e, até mesmo, o que não foi pensado de maneira consciente. Desse
modo, ao assumir um posicionamento crítico, o leitor terá a capacidade de julgar, aceitar ou refutar as
colocações e pontos de vista apresentados num discurso/texto.

Nessa perspectiva, entende-se que o trabalho desenvolvido com a leitura na Universidade pode certamente
contribuir para a formação de leitores competentes e críticos, de modo que essa atitude crítica se manifeste
não apenas em suas leituras, mas também – e talvez, principalmente – em suas produções textuais.

2.2 PRODUÇÃO TEXTUAL: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E REFLEXÕES SOBRE A ESCRITA ACADÊMICA

É impossível negar que os textos fazem parte do cotidiano das pessoas e escrevê-los tem sido mais que uma
obrigação: uma necessidade. Isso porque nos últimos anos, com o avanço tecnológico e a descoberta e
invenção de novas tecnologias, a produção de textos cresceu vertiginosamente, de modo que alterou bastante
os hábitos de escrita dos indivíduos. O que antes era feito apenas com papel e caneta, passou a ser de uso –
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quase que exclusivo – dos computadores, celulares e outros aparelhos tecnológicos. A comunicação também
sofreu algumas alterações, haja vista que, atualmente, a maior parte das pessoas prefere se comunicar
através de textos pelas redes sociais, a conversar face a face ou mesmo através de uma ligação telefônica.
Em meio a esse contexto, a atividade de produção textual tem sido vista como “atividade interacional de
sujeitos” (KOCH, 1993, p. 65).

A essa concepção de escrita como atividade interacional, subjaz a ideia de um sujeito – produtor do texto –
que faz uso de diversos conhecimentos e mobiliza uma série de estratégias para a construção de seu texto.

Isso significa dizer que o produtor, de forma não linear, “pensa” no que vai escrever
e em seu leitor, depois escreve, lê o que escreveu, revê ou reescreve o que julga
necessário, em um movimento constante e on-line guiado pelo princípio interacional.
(KOCH e ELIAS, 2012, p. 34).

Nesse sentido, a escrita é vista como um processo interacional porque o produtor do texto leva em
consideração – entre outros fatores – o papel do leitor na construção do sentido. O autor do texto, tendo em
vista seu público-alvo, faz suposições acerca dos conhecimentos que o leitor já possui sobre o assunto e, a
partir disso, julga quais informações são necessárias ao texto e quais podem ser omitidas, uma vez que já
são do conhecimento do leitor. O sentido, portanto, será resultante dessa interação, pois “numa concepção de
escrita assentada na interação, o sentido é um constructo, não podendo, por conseguinte, ser determinado a
priori” (KOCH e ELIAS, 2012, p. 35, grifos das autoras).

Partindo do pressuposto de que os sujeitos que interagem no e através do texto são seres sociais, pode-se
afirmar que a produção textual surge (também) com fins sociais, pois os textos, como afirma Koch (2012,
p.26), “são resultados da atividade verbal de indivíduos socialmente atuantes, na qual estes coordenam suas
ações no intuito de alcançar um fim social, de conformidade com as condições sob as quais a atividade verbal
se realiza”. Dessa forma, o meio social em que os sujeitos estão e, consequentemente, onde os textos são
produzidos, influenciam diretamente no modo de produção, inclusive impondo condições e exigências – até
mesmo específicas – no modo de produzir textos.

No caso da Universidade, é notório que se trata de um lugar onde a escrita possui características próprias.
Andrade (2010) apresenta algumas normas para a escrita de trabalhos acadêmicos, tais como: objetividade,
impessoalidade, estilo simples, clareza, concisão, modéstia e cortesia. E ainda, a maioria dos manuais – se
não todos – que versam sobre a escrita acadêmica, enfatiza o uso da linguagem científica.

A linguagem científica tem como característica a objetividade. Os assuntos deverão
ser tratados de maneira direta e simples, com lógica e continuidade, sendo,
portanto, essencialmente linguagem informativa. Seu caráter técnico a distingue das
outras formas de expressão, por ter em vista a transmissão de conhecimentos e
informações com precisão e clareza. A linguagem científica é informativa e técnica,
apoiada em dados concretos, a partir dos quais analisa e sintetiza, questiona e
conclui. (SIRIMARCO; NETO; MOUTINHO, 2012, p. 77).

Tais características diferenciam a escrita acadêmica daquela realizada em outros setores educacionais como a
Educação Básica, por exemplo. Sendo assim, os alunos que ingressam na Universidade certamente sentem a
diferença nas exigências impostas e precisam adaptar-se ao novo modo de ler e escrever nesse nível de
ensino. O calouro, então, precisará passar uma fase de “treinamento” e/ou aprendizado dos modos de
produção desse novo contexto em que fora inserido.

Casanave e Li (2008 apud SILVA 2012, p. 105) destacam que “a aprendizagem das convenções e exigências
da escrita acadêmico-disciplinar é geralmente realizada através da participação direta do indivíduo em uma
comunidade de práticas.” Desse modo, é possível que através da orientação dos professores e do constante
exercício de produção textual, o aluno torne-se competente na escrita acadêmica. Vale ressaltar que essa
escrita será baseada, essencialmente, nos gêneros científicos.
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Na literatura que versa sobre a escrita acadêmica é comum encontrar referências sobre os gêneros mais
recorrentes nesse ambiente e entre os mais citados estão: resumo, resenha, fichamento, seminário, relatório,
artigo científico e projeto de pesquisa. Cada um desses gêneros possui características semelhantes e
diferentes dos demais. Por esta causa, pode-se dizer que o aprendizado desses gêneros ocorre de maneira
gradativa e adequa-se ao nível de conhecimento da turma, uma vez que os alunos precisam conhecer certos
gêneros primeiro, para posteriormente poder construir outros. Assim, para a produção de um artigo científico,
por exemplo, o conhecimento sobre resumo e resenha ajudará bastante ao aluno na organização e construção
do seu texto.

Além do conhecimento técnico sobre o modo de escrita acadêmica, a produção desses gêneros na
Universidade – ligada, obviamente, a todo conhecimento adquirido ao longo do curso – possibilita ao aluno
não só habilitar-se na produção científica, mas também ter seu status, de certa forma, modificado.

Em boa medida, os gêneros por nós produzidos dão, pelo menos em uma primeira
instância, legitimidade ao nosso discurso. Nesse particular, certos gêneros como os
ensaios, as teses, os artigos científicos, os resumos, as conferências etc., assumem
um grande prestígio, a ponto de legitimarem e até imporem determinada forma de
fazer ciência e decidir o que é científico. E com isso chega-se inclusive à ideia de que
não são ciência os discursos produzidos fora de um acerto cânon de gêneros da área
acadêmica. (MARCUSCHI, 2008, p. 162).

A realização desse tipo de produção requer a apropriação do conhecimento científico, conforme Rodrigues
(2009). Segundo o autor, tal apropriação exige uma visão crítica que permite ao aluno fazer julgamentos,
análises e interpretações para poder posicionar-se. A crítica, então, torna-se necessária não apenas na atitude
assumida pelo graduando frente ao conhecimento, mas principalmente nas manifestações feitas a partir desse
conhecimento, das quais resultarão as produções textuais.

Partindo do pressuposto de que esse posicionamento crítico, depois de aprendido[iii], passa a ser recorrente
não só nas produções exigidas na Universidade, mas também naquelas realizadas pelo discente em seu meio
social e profissional, pode-se dizer que, desse modo, a escrita acadêmica tem sua contribuição no processo de
formação desse estudante.

3 O PERFIL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COMO LEITORES E ESCRITORES DE TEXTOS

A pesquisa foi realizada com 106 graduandos – distribuídos entre os 2º, 6º e 8º períodos – dos cursos de
Letras Vernáculas e Estrangeiras ofertados pela Universidade Federal de Sergipe, localizada em São
Cristóvão/SE.

Os dados foram obtidos pela pesquisa de campo de caráter exploratório, a qual é utilizada “com o objetivo de
conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou
de uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”
(MARCONI E LAKATOS, 2010, p. 69).

A Ficha Social do Informante, elaborada em forma de questionário, trazia questões de três categorias: Dados
Pessoais (nome, estado civil, endereço etc.), Formação (instituições onde cursou a Educação Básica, ano de
conclusão do Ensino Médio e instrução superior) e Atividades de leitura e produção textual (hábitos de leitura
e escrita, preferências de leitura, recorrência de escrita, relação das produções com a Universidade e
possíveis publicações).

Os dados obtidos nessa última categoria possibilitaram a compreensão do perfil dos estudantes enquanto
leitores e escritores de texto. Vale ressaltar que, como os resultados variam de um período para o outro, a
distribuição dos informantes por período cursado contribui para melhor análise e interpretação dos dados.
Dessa maneira, do conjunto[iv] de 106 alunos que participaram da pesquisa, 57 (54%) foram alunos do 2º
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período, 28 (26%) do 6º período e 21 (20%) do 8º período.

3.1 HÁBITOS DE LEITURA

Quando questionados acerca do hábito de leitura, grande parte dos estudantes dos três períodos pesquisados
respondeu positivamente, correspondendo a 88%, 86% e 95% para o 2º, 6º e 8º período, respectivamente.

Foi possível perceber que, num comparativo entre os três períodos pesquisados, os estudantes do 8º período
se destacam em termos de leitura e a quantidade de alunos que afirmam não ler regularmente diminui do 2º
para o 6º e 8º períodos (passando de 9% para 4%, e 5%, respectivamente). Essa mudança de posição com
relação à leitura pode estar relacionada à exigência feita por parte dos professores, haja vista que, do
primeiro ao último período, o estudante é constantemente instigado a ler uma variedade de textos.

Os tipos de leitura mais recorrentes foram informados pelos graduandos através da citação de gêneros que
foram distribuídos em seis categorias[v]: Literários (romance, conto, crônica, drama, poesia, aventura, etc.),
Religiosos (“teologia” e “religião”), Científicos/Acadêmicos (artigo, etc.), Informativos (revista, jornal, livro,
notícia, etc.), Outros (autoajuda, gibis, bibliografia, virtual, etc.) e Inespecíficos e/ou não informados
(diversos, “todo tipo”, “independente”, “o que chamar a atenção”, etc.). Vale ressaltar que nessa questão, os
estudantes deram mais de uma resposta e os resultados podem ser vistos no quadro a seguir:

Quadro 1: Distribuição dos gêneros por preferência de leitura

Gêneros 2º Período 6º Período 8º Período
Literários 40% 37% 38%
Religiosos 6% 4% 5%
Científicos/Acadêmicos 3% 13% 21%
Informativos 25% 17% 15%
Outros 10% 7% 13%

Inespecíficos e/ou não
informados 15% 22% 8%

Fonte: MENEZES, 2014

Ficou perceptível que, nos três períodos a categoria dos gêneros literários impera no gosto de leitura dos
alunos. Todavia, convém ressaltar que, enquanto no 2º período, a categoria de leitura dos gêneros
informativos é bem maior que a dos científicos (25% e 3% respectivamente), no 6º e no 8º períodos a
categoria de leitura de gêneros científicos aproxima-se ou ultrapassa a dos informativos (13% e 17% no 6º
período e 21% e 15% no 8º período, respectivamente). Tal resultado permite inferir que o contato e a
exigência de leitura desse tipo de gênero durante a graduação fazem com que o estudante, ao longo do
curso, adquira o hábito – e porque não dizer o gosto – da leitura de gêneros científicos.

3.2 HÁBITOS DE ESCRITA

Da mesma forma que no quesito leitura, a maior parte dos estudantes dos três períodos pesquisados afirmou
ter o hábito de produzir textos.

Foi possível observar uma gradação nos resultados, de maneira que a quantidade de alunos que afirma ter o
hábito de produzir textos aumenta de um período para o outro (sendo 67%, 82% e 86% para o 2º, 6º e 8º
período, respectivamente). Isso pode significar o resultado do trabalho desenvolvido pelos professores
durante o curso, já que a exigência de escrita é constante e imprescindível na graduação.
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Quanto aos tipos de texto mais produzidos, os estudantes informaram gêneros que foram distribuídos em
quatro categorias[vi]: Acadêmicos (redação, resumo, artigo, resenha, etc.), Literários (conto, crônica, poema,
poesia, etc.), Outros (pessoal, anotação, carta, jornalístico, etc.) e Inespecíficos e/ou não informados
(construtivo, diversos, “qualquer um”, variados, etc.). O quadro a seguir traz os resultados dessa questão:

Quadro 2: Distribuição dos gêneros por recorrência de escrita

Gêneros 2º Período 6º Período 8º Período
Acadêmicos/Científicos 59% 62% 54%
Literários 18% 10% 29%
Outros 9% 21% 4%
Inespecíficos e/ou não
informados 14% 7% 13%

Fonte: MENEZES, 2014

Por se tratar de estudantes universitários, certamente, em todos os períodos, a maior parte dos textos
produzidos trata-se de gêneros típicos desse ambiente. Entretanto, uma pequena diferença foi notada com
relação ao contexto em que se dá essa produção.

Na Ficha utilizada como questionário, os estudantes tinham que responder se suas produções se resumiam às
exigidas na Universidade. A partir dos resultados obtidos, foi possível perceber que, enquanto no 2º período a
maior parte dos graduandos afirmou que as produções textuais se resumiam às tarefas acadêmicas (cerca de
51% dos alunos), no 6º período os contextos de produção – universitário e outros – quase que coincidem
(43% Sim e 46% Não). Já no 8º período, a situação é a inversa do 2º, haja vista que a maioria dos
estudantes (48%) afirmou que suas produções extrapolam os limites da academia. Essa mudança observada
nos resultados de um período para o outro pode evidenciar o desenvolvimento de certa “independência” por
parte do aluno, de sorte que, nos períodos iniciais, a maior parte das produções têm finalidades avaliativas e
didáticas – próprias do processo educacional. Entretanto, ao longo do curso, quando o estudante passa a
dominar os métodos e técnicas inerentes à escrita acadêmica, espera-se que suas produções passem a ter
outras finalidades, como a publicação, por exemplo.

Os estudantes também foram questionados acerca de possíveis publicações e a expectativa com relação à
publicação era a obtenção de resultados positivos, principalmente no 8º período, uma vez que é constituído
por estudantes que estão prestes a se formar e que, teoricamente, pretendem continuar seus estudos. Para
eles, a publicação tem grande valia em processos seletivos de pós-graduação. Convém ressaltar, no entanto,
que, embora nenhum estudante do 8º período afirmou ter publicado algum texto, é possível que entre os
estudantes que não responderam essa questão (5% dos estudantes) esteja algum (que por algum motivo)
tenha omitido tal informação. Quanto aos discentes do 2º e do 6º período que afirmaram ter publicado (4% e
11%, respectivamente), não se sabe a motivação de tal ato. Sendo assim, pode-se tratar de alunos que
tenham participado de algum projeto de iniciação científica ou que tenha recebido orientações específicas de
algum professor para desenvolver a pesquisa e, posteriormente, publicá-la.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É inegável a utilidade e importância dos textos na sociedade atual. Escritos ou orais, os textos têm constituído
a base das atividades comunicativas estabelecidas entre os sujeitos. Nessa perspectiva, leitura e escrita são
vistas como atividades interacionais nas quais e através das quais os sujeitos dialogam e constroem objetos
de discurso.

No setor educacional – principal incentivador ao exercício da leitura e escrita – destaca-se, neste trabalho, as
atividades desenvolvidas na esfera acadêmica. Neste ambiente, formam-se não apenas estudantes, mas
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profissionais e toda atividade desenvolvida na Universidade visa a melhor formação desse profissional.

Os modos de leitura e produção textual exigidos na Universidade possuem características específicas e o
domínio dos métodos e técnicas inerentes a essas atividades propicia ao graduando um bom desempenho
durante o curso.

Dessa forma, o contato – feito por meio da leitura e escrita – com os gêneros que circulam no ambiente
acadêmico, como também a apropriação das características desses gêneros – como criticidade, objetividade,
linguagem científica, entre outras – irão contribuir na formação do estudante e, consequentemente, em seu
papel como cidadão e profissional no meio social em que esteja inserido.
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