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Essa subdivisão em etapas, no entanto, não significa que elas ocorram 
unidirecionalmente, mas os produtos de cada um desses 
subprocessamentos se influenciam mutuamente (CABRAL, 1986). 
Experimentalmente, durante o curso da leitura, dados obtidos com o uso 
de rastreamento ocular (CARPENTER; JUST, 1983) indicam que 62% 
das palavras funcionais (preposições, artigos, conjunções) não são 
fixadas durante a leitura, contra apenas 18% das palavras de conteúdo 
(verbos e nomes). Embora não se possa dizer que a fixação e sua 
duração   correspondam   precisamente   ao   tempo   de  processamento

Objetivos gerais:
- Avaliar as habilidades de leitura dos ingressantes no ensino superior, 
especificamente no curso de Letras no estado do Rio de Janeiro;
- Acompanhar o desenvolvimento das habilidades de leitura dos 
participantes ao longo da graduação a fim de identificar o papel da 
universidade enquanto agência de letramento.
Objetivos específicos:
- Descrever os níveis de letramento dentro das instituições de ensino 
superior no estado do Rio de Janeiro, especificamente no curso de 
Letras, levando em conta os fatores socioculturais envolvidos na 
formação dos participantes;
- Descrever em quais níveis de processamento linguístico se situam os 
problemas de leitura identificados.
Futuramente, esperamos que o cumprimento desses objetivos possa 
contribuir para o desenvolvimento de métodos de intervenção que 
minimizem os problemas de processamento do texto escrito em norma 
culta na graduação, através da futura criação de propostas pedagógicas 
voltadas para o público em questão.  

O presente pré-teste descrito abaixo é a etapa inicial de um estudo 
longitudinal que acompanhará o desempenho em leitura de um grupo de 
alunos durante a graduação em Letras na Universidade Federal 
Fluminense. Aplicamos a técnica de Cloze (não cronométrica) a 20 
participantes, com uma distribuição between-subjects.   

A primeira previsão foi de que os participantes apresentariam maior 
dificuldade nas palavras de conteúdo do que nas palavras funcionais. Essa 
previsão se deriva da hipótese de que palavras funcionais demandam 
menor custo de processamento, conforme explicitado na fundamentação 
teórica. A segunda previsão foi que os alunos ingressantes pelo sistema de 
ações afirmativas apresentariam um desempenho inferior em comparação 
aos alunos da ampla concorrência, por conta da hipótese de que fatores 
socioeconômicos têm muita influência sobre o desenvolvimento do aluno 
ao longo da educação básica, inclusive no letramento.

Resultados
Teste Qui-Quadrado (Action)

Não houve interação entre as variáveis

Previsão 1
Hipótese nula não rejeitada (p>.05)

Previsão 2
Hipótese nula rejeitada (p<.05)

Para fins teóricos, subdividimos o processamento da leitura nas 
seguintes etapas: a leitura se inicia com (a) o input visual que, com o 
uso imediato da fonologia, leva à identificação da palavra, que, por sua 
vez, (b) gera informações semânticas para as palavras, sendo 
restringidas pelo contexto. As palavras são imediatamente (c) integradas 
sintaticamente a uma frase e (d) semanticamente a uma proposição. À 
medida que as frases são lidas, (e) uma representação integrada do 
texto é desenvolvida, consistindo de proposições interconectadas. 
Finalmente, com o objetivo de estabelecer uma compreensão 
razoavelmente específica de um texto, (f) são estabelecidas inferências 
que compõem um modelo referencial coerente do que está sendo lido 
(PERFETTI, 2001).

INTRODUÇÃO

Em 2014, a Universidade Católica de Brasília verificou que 50% dos 
universitários do Distrito Federal são analfabetos funcionais, enquanto 
pesquisa do IBGE identificou que no Brasil esse índice chega a 38% 
(KENEDY, 2016). Já segundo dados do Indicador de Alfabetismo 
Funcional (INAF) de 2016, uma significativa parcela da população chega 
à educação superior sem alcançar a proficiência em leitura. Dentre os 
estudantes universitários, 4% está classificado como tendo um nível 
rudimentar de leitura, 32% se encontra no nível elementar e 42% está no 
intermediário, totalizando 78% de não proficientes em leitura (AÇÃO 
EDUCATIVA, 2016). 
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Nesse cenário, a presente pesquisa foi concebida sob a ótica da 
psicolinguística da leitura e suas possíveis contribuições para a 
educação.

Ação afirmativa Ampla concorrência

Média aritmética dos scores 67,855 78,945

Destacamos que os resultados obtidos não devem estar a serviço de uma 
política contra as ações afirmativas, mas deverão servir para nortear o 
desenvolvimento de planos de intervenção que tenham como objetivo 
melhorar a qualidade do ensino superior nas diferentes realidades 
brasileiras.

empregado naquela palavra, é possível realizar inferências a respeito do 
custo de processamento a partir desses dados (HAYHOE, 2004).
No contexto educacional, temos diversas variáveis que concorrem para o 
mau desempenho dos alunos em atividades de leitura e uma delas, que 
também é objeto da nossa análise, é a socioeconômica 
(MENEZES-FILHO, 2007).
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