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A leitura acadêmica é diferente da leitura de lazer, pois a primeira (acadêmica) 

pressupõe o estudo, enquanto a segunda, não, apenas o prazer. Obviamente uma leitura 

técnica também pode ser prazerosa, mas isso não é garantido. Assim, existem técnicas para 

ajudar que uma leitura acadêmica seja eficiente.  

Na leitura por lazer se o texto “nos pegar”, isto é, se o texto nos envolver, ao final da 

mesma, muito provavelmente teremos assimilado seu conteúdo. Essa assimilação, entretanto, 

é muito subjetiva, muito na linha “da moral da história”. Quando isso não ocorre, quando o 

texto não nos pega, normalmente é abandonado sem maiores consequências, afinal de contas 

tratava-se apenas de lazer.  

Na leitura técnica não podemos nos dar a esse luxo, ou seja, mesmo que o texto não 

nos pegue é preciso que seja assimilado, e existem técnicas para isso. Frente a essa 

necessidade cada leitor acadêmico acaba por desenvolver algum tipo de método com esse fim. 

Quando isso não ocorre, ou seja, quando se realiza a leitura de um texto técnico como se fosse 

um texto de lazer, normalmente isso gera um retrabalho, pois a informação não é retida com a 

precisão que deveria, ou com a objetividade necessária e, então, frente a necessidade de usar o 

texto, temos que voltar a ele várias vezes. 

No nível mais básico das técnicas de leitura acadêmica está o grifar o texto. Mesmo 

os textos em PDF ou E-books podem ser grifados. Você pode desenvolver vários tipos de 

grifo. Eu, por exemplo, uso três recursos que exprimem níveis de importância, que classifico 

como: a) grifo relevante, mas não essencial na ideia do autor que estou lendo (para isso uso 

um traço vertical na margem do texto); b) grifo importante ou essencial na ideia do autor 

(para isso uso um traço horizontal sob o texto) e; c) grifo imprescindível na ideia do autor 

(para isso uso o grifo horizontal sob o texto, com asterisco na margem). No nível 

imprescindível posso usar uma variação com mais de um asterisco. Normalmente isso é o 

indicativo que pode ser fundamental para algum trabalho que estou produzindo1. 

Retomar o texto após a sessão de grifos, numa segunda leitura possibilita um segundo 

nível de apropriação da ideia do autor. Nesse nível os grifos podem ser transcritos para uma 

“ficha”, é a isso que chamamos de fichamento. Ninguém usa mais “fichas2” hoje em dia. Isso 

pode ser feito num arquivo Word, ou num bloco de notas. Para isso é muito útil transcrever os 

grifos já usando as normas da ABNT3, isso possibilita que você as use diretamente em textos 

                                                           
1 No caso de texto eletrônicos (PDF e E-Book) use cores distintas de realce do texto para destacar os graus de 
importância. 
2 Antigamente eram usadas fichas de papel 
3 Veja BERNI, LEV “O Básico da Escrita Acadêmica: Referências e Citações” (OTA1) 
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que venha a produzir a partir dos autores fichados. Mas, lembre-se de manter seu “fichário” 

acessível e organizado. 

Depois que transcreveu os grifos para a ficha, a leitura do conjunto desse material 

permite que você tenha uma ideia clara do pensamento do autor e, com isso, você poderá usar 

trechos selecionados na construção de seus próprios textos, fazendo a citação e referenciando 

a fonte (ver nota 3). 

Poderá, também, escrever um texto de sua autoria, com suas próprias palavras para 

contar para os outros sobre a ideia do autor fichado. A esse texto chamamos Resenha. Isto 

possibilita, portanto, um novo nível de apropriação das ideias de um autor. Trata-se de um 

texto que tem bastante valor acadêmico, a ponto de ser aceito para publicação em revistas 

acadêmicas.  

Em sua dimensão mais básica, a resenha é muito próxima a um resumo. Quando 

resenhamos um livro, por exemplo, o título da resenha é a descrição precisa da obra resenhada 

pelas Normas da ABNT, com a indicação do número total de páginas: 

 
LACHMAN, G. Jung, o místico: as dimensões esotéricas da vida dos ensinamentos 
de C G. Jung: Uma Nova Biografia.  São Paulo: Cultrix. 1ª ed. 2012. 280. Pág.  

 

É muito comum, nesses casos, iniciar-se apresentando a estrutura, a organização do 

livro, ou seja, a divisão em capítulos, etc. 

 
Divido em oito capítulos, mais epílogo e pós-escrito, portanto em dez tópicos, a 
proposta de Lachman aborda os principais conceitos teóricos de Jung colocados em 
diálogo com sua trajetória biográfica, portanto, não se trata de uma visão meramente 
cronológica da vida de Jung. (BERNI, L.E.V., 2017, no prelo) 

 

A função básica da resenha é levar o público a se interessar pela obra e procura-la para 

leitura, portanto, a resenha é mais enxuta que um artigo científico.  

A maior parte de uma resenha é escrita com nossas próprias palavras, porém pode-se 

usar trechos muito importantes da ideia do autor resenhado, no exemplo que apresentei acima, 

provavelmente seriam usadas aquelas partes marcadas com asteriscos, ou seja, que são tão 

importantes que merecem serem descritas com as exatas palavras do autor.  

Na resenha importa muito o olhar crítico do resenhista, ou seja, a possibilidade de 

diálogo entre o resenhista e o autor resenhado, seja comparando-se esse autor com ele mesmo, 

com outros livros que tenha escrito, situando o trabalho no contexto sócio-histórico que foi 

produzido, ou mesmo, num diálogo do autor com o próprio resenhista, mediante um 

posicionamento de como ele “foi pego pelo texto”. 

 
 


