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Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível, que lhe deres: 
Trouxeste a chave?  

(ANDRADE, C. Drummond, 1945, p.12)
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RESUMO 
 
A pesquisa aqui apresentada objetivou caracterizar as práticas de leitura realizadas 
por graduandos dos cursos de Pedagogia, Matemática e Letras Vernáculas, todos 
com habilitação em licenciatura. A caracterização de suas práticas de leitura contou 
também com informações obtidas por seus respectivos professores. Esse público foi 
delimitado tendo em vista vivenciarem a formação de professores, foco do estudo, 
pois se investigam suas práticas de leitura, tendo por preceito que esses 
graduandos estarão em breve na condição de professores e que o hábito de leitura 
do professor – da Educação Básica ou universitário – pode influenciar na formação 
de alunos leitores. Desenvolveu-se estudo bibliográfico de obras de autores que 
tratam de educação, leitura e linguagem como Freire (1999), Bakhtin (1995), Smith 
(1999) Manguel (1997), Silva (1995), Foucambert (1994) e Rezende (2007). A 
obtenção dos dados de pesquisa se deu por meio de questionário aplicado junto a 
72 graduandos em licenciatura e 5 de seus professores nos cursos de Pedagogia, 
Matemática e Letras Vernáculas da Universidade Estadual de Londrina, utilizando-se 
de uma abordagem quanti-qualitativa, compondo, assim, o corpus da pesquisa. 
Chegou-se à consideração de que os graduandos, participantes da pesquisa, em 
geral têm prazer pela leitura, porém, por leituras não relacionadas ao curso 
acadêmico que realizam, e estas últimas são as mais utilizadas por eles. Os 
resultados apontam para a necessidade de uma formação acadêmica com maior 
ênfase nas múltiplas linguagens, pois a leitura restrita ao universo acadêmico não 
tem suprido, suficientemente para o século XXI, por si só, o que se requer para 
formação leitora crítica de futuros professores. 
 
Palavras-chave: Educação. Formação de professores. Leitura. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo apresentado trata da leitura no meio acadêmico pensando-

se na formação de leitores no mundo escolar, tanto na Universidade quanto na 

Educação Básica, já que uma não se desvincula da outra no sentido de que o 

universitário é o que já passou pela Educação Básica e tende a voltar a ela na 

condição de professor, no caso dos estudantes1 de licenciatura. 

Assim como Freire (1999), Manguel (1997) traz para o ato de ler a 

leitura que se faz do mundo o tempo todo, perpassando os sentidos humanos. 

“Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e onde 

estamos. [...] Não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa função 

essencial” (MANGUEL, 1997, p.20). 

Considera-se que a temática abordada tem tido papel de destaque 

no século XXI2, pois as fontes de leitura parecem nunca ter sido tão amplas e 

acessíveis como atualmente, principalmente quando se entende a leitura como não 

restrita à palavra escrita/impressa. 

Percebe-se, na convivência escolar/acadêmica, uma ansiedade pelo 

novo, pelo tecnológico, pela comunicação, pelo que possibilita comodidade, 

agilidade, prazer, diversidade e liberdade. E o que não raro acontece é a entrada do 

sujeito dessa sociedade num espaço não condizente com sua realidade: a escola, 

onde se inclui a Universidade. 

As múltiplas leituras contidas no mundo dos sujeitos escolares 

também podem ser inseridas no universo acadêmico, dependendo da concepção de 

leitura do professor, que tem estreita relação com sua formação pessoal e 

profissional. 

Há como pressuposto que o professor necessariamente precisa 

estar inserido em ambiência de leitura para propiciar a formação leitora de seus 

alunos, já que, “como pode um não-leitor produzir novos leitores?” (GARCIA, 1996, 

p.34). 

                                                           
1 Utiliza-se os termos graduandos/estudantes/alunos como sinônimos para se referir aos participantes 
que cursam o Ensino Superior. 
2
 Nesse início de século se percebe um avanço das tecnologias de comunicação visto pelos 

lançamentos de aparelhos como tablets, smartphones, televisores de alta definição (Full HD), 
inovação em sites de relacionamento e pesquisa, entre outros. Tecnologia essa que, além de 
aproximar pessoas, possibilitam-lhes acesso amplo de informação, serviço e entretenimento. 
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Certamente, o sentido de leitura perpassado nessa fala é lato, não 

se refere à impossibilidade de um analfabeto produzir novos leitores3, mas na 

impotência de um sujeito que não sabe como lidar com o ato de ler nas suas 

múltiplas perspectivas transmitir o sentido do hábito prazeroso de ler. Para Saviani 

(1992, p.15),  

 

[...] o homem não se faz homem naturalmente; ele não nasce 
sabendo ser homem, vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, 
pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e sentir; para saber querer, 
agir ou avaliar é preciso aprender, o que implica o trabalho educativo. 

 

Assim também, o professor não nasce leitor ou formador de leitor, 

mas aprende. Nesse sentido, se tem em perspectiva o conhecimento de vida do 

professor, suas experiências e relações pessoais, cotidianas, informais, assim como 

sua formação acadêmica na educação básica e superior. A graduação tem a 

especificidade de formação do profissional a qual se destina, assim nesta pesquisa 

se propõe investigar particularmente a licenciatura para se conhecer as práticas de 

leitura de futuros professores, esta última a profissão em foco. 

A proposta feita foi buscar resposta para a questão: quais as 

práticas de leitura em meio aos discentes de cursos de licenciatura, uma vez que 

poderão ser educadores, e, portanto, formadores de leitores? Objetivou-se 

caracterizar essas práticas, além de pretender somar junto às pesquisas realizadas 

na Área da Educação. 

Para tanto, selecionou-se três cursos com habilitação em 

Licenciatura na Universidade Estadual de Londrina, a saber: Pedagogia, Matemática 

e Letras Vernáculas, contemplando discentes e docentes, que responderam 

questionário elaborado após levantamento bibliográfico. 

Esta pesquisa se organiza em três capítulos. No primeiro capítulo, o 

que se destaca é um levantamento teórico acerca da temática leitura, pautado em 

autores como Freire (1999), Manguel (1999), Smith (1999) e Bakhtin (1995), que 

vêm ao encontro da concepção de leitura adotada no estudo, vale dizer, ampla, para 

além da decodificação da palavra escrita. Trata também da concepção de prazer 

pela leitura e sua relação com a prática docente na formação de leitores. 

                                                           
3 Entende-se, por exemplo, que pais analfabetos têm muito a contribuir na formação leitora e 
acadêmica de seus filhos. 
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No segundo capítulo são apresentados os dados da pesquisa, 

contemplando as considerações dos respondentes e uma análise parcial das 

respostas. 

O terceiro capítulo destina-se ao que dizem os dados, sendo vistos 

com um olhar mais aprofundado, com o cruzamento deles em alguns momentos. 

Finaliza-se o trabalho com considerações acerca do que os dados dizem frente ao 

problema proposto e o que se objetivou inicialmente. 
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CAPÍTULO I 

Considerações acerca da leitura 
 
 

O termo “leitura” é considerado aqui como algo não limitado à 

decodificação de signos gráficos, apesar de seu papel imprescindível nesse 

processo. Alguns autores como Vianna e Teixeira (2002), Foucambert (1994) e 

Freire (1999) auxiliam a sustentar essa posição:  

 

Poderemos aceitar que a decodificação é uma condição fundamental 
que, se não for satisfeita, não permitirá o desenvolvimento da leitura 
a níveis ulteriores. No entanto, reduzir a leitura à técnica da 
decifração seria muito limitado. Todos os signos gráficos traduzem 
uma mensagem, e a posse de uma técnica de leitura resultaria inútil 
se não permitisse atingir o pensamento (VIANNA E TEIXEIRA, 2002, 
p.11). 

 

Foucambert (1994) afirma que a decodificação segue uma rigorosa 

progressão, enquanto o aprendizado da leitura só pode se dar por meio da imersão 

na escrita, com a troca, comunicação e multiplicidade das relações dos escritores 

sociais e mundo real. 

A visão de leitura ampla, no sentido de não restrita à decodificação 

da linguagem escrita, torna possível descrever a expressão corporal de um 

indivíduo, ou descrever a percepção do sabor de uma fruta, ou até mesmo 

compreender-se a ideia de um autor não explícita em seu texto escrito. 

“[A] compreensão crítica do ato de ler (...) não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas (...) se antecipa 

e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 1999, p.11). Este autor afirma que a 

leitura do mundo precede a leitura da palavra, reforçando a concepção de leitura 

ampla, em que o sujeito se utiliza dos conhecimentos anteriores para trazer 

significado ao que lê. 

Considera-se que ter ou não prazer pela leitura é algo relacionado à 

subjetividade do sujeito, e, portanto, não passível de ser incutido forçosamente 

nessa subjetividade. 

Mesmo levando em conta a subjetividade, é possível pensar que o 

prazer é um excelente contributo para a formação do leitor e que o prazer de ler 

pode contar com algumas ações para ser desenvolvido no sujeito.   
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De acordo com o dicionário Aurélio4, prazer tem seu significado 

relacionado a contentamento, alegria, jovialidade, satisfação, deleite, delícia, boa 

vontade, agrado, distração e divertimento. Sentimentos ou sensações essas que 

aparecem por meio de um encontro interativo. Esse encontro envolve, 

provavelmente, um signo – com uma multiplicidade de representações, como uma 

imagem, som, gestos, linguagens – e os conhecimentos anteriores acerca do signo 

de quem interage com ele. Esse encontro proporciona um significado.  

O signo, para Bakhtin (1995), possui um significado fora de si, daí 

parte a compreensão de que o significado não está contido no signo, mas no que o 

sujeito traz para ele. “Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo 

situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo” 

(BAKHTIN, 1995, p.31. Grifo do autor).  

Nesse mesmo sentido, dialoga-se com Smith (1999), pois em sua 

escrita se verifica que “o significado da linguagem não está no conteúdo impresso – 

nem mesmo na fala. A compreensão deve vir do significado que um ouvinte ou um 

leitor traz para a linguagem à qual está prestando atenção.” (SMITH, 1999, p.77. 

Grifo do autor). Assim, prazer de ler pode ser percebido quando acontece o encontro 

do sujeito com a leitura de algo que lhe proporciona algum significado a partir de 

suas experiências, é a fagulha inicial para o interesse ou gosto por aquela leitura.  

Smith (1999) referiu-se ao termo “compreensão”, expressão 

totalmente coerente com o desenvolvimento da leitura, pois ela é um caminho para a 

interação autor-texto-leitor e para a satisfação em se apropriar de um significado. 

Pode-se falar que o gosto ou prazer pela leitura é uma ação 

significativa, que vai além da decodificação dos signos gráficos, sendo entendido 

nos sentidos que lhe serão atribuídos.  “[...] Compreender é sobretudo um processo 

de construção de significado sobre o texto que pretendemos compreender” (SOLÉ, 

1998, p.44). A compreensão do texto é fundamental para um melhor aproveitamento 

da leitura – é ela que permitirá ao aluno, inclusive, resolver uma equação 

matemática – e isso requer prática e requer esforço que concomitantemente traz um 

retorno visível.  

O leitor lê o texto carregado de conceitos e informações 

preexistentes em sua estrutura cognitiva e que vem no momento da leitura dando 

                                                           
4 Disponível em: http://www.dicionariodoaurelio.com/Prazer.html. Acesso em 20 abr. 2012. 
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base para a interação com o texto e com o autor. Esses conhecimentos prévios são 

adquiridos na relação com o mundo, com o outro, com as leituras prévias que 

permitem um contato mais próximo, mais significativo com o conhecimento novo. 

“Ao seguir o texto, o leitor pronuncia seu sentido por meio de um 

método profundamente emaranhado de significações aprendidas, convenções 

sociais, leituras anteriores, experiências individuais e gosto pessoal” (LAJOLO, 

1997, p.53). O leitor lê o texto interagindo com a bagagem de outras leituras que ele 

carrega consigo. 

Quando o leitor está predisposto positivamente para ler, possui 

elementos preexistentes, que o auxiliam na compreensão do texto, conseguindo 

relacioná-los, além de interagir com o autor, ele tem a possibilidade de praticar uma 

leitura fluente e convidativa, que o atrai e satisfaz, pois o ato de ler passa a ser 

significativo, sendo esse um princípio para a formação de um leitor comprometido. 

O leitor se compromete com a leitura no momento em que interage 

com essa prática e se sente participante do significado do texto. “Ler, então, não é 

um processo automático de capturar um texto como um papel fotossensível captura 

a luz, mas um processo de reconstrução desconcertante, labiríntico, comum e, 

contudo, pessoal.” (MANGUEL, 1997, p.54). 

O prazer pela leitura também é algo pessoal e íntimo, que se faz 

encontrar no labirinto do texto. Manguel nos lembra dessa intimidade e de como a 

leitura envolve todos os sentidos do corpo humano: 

 

O ato de ler estabelece uma relação íntima, física, da qual todos os 
sentidos participam: os olhos colhendo as palavras na página, os 
ouvidos ecoando os sons que estão sendo lidos, o nariz inalando o 
cheiro familiar de papel, cola, tinta, papelão ou couro, o tato 
acariciando a página áspera ou suave, a encadernação macia ou 
dura, às vezes até mesmo o paladar, quando os dedos do leitor são 
umedecidos na língua (que é como o assassino envenena suas 
vítimas em O nome da rosa de Umberto Eco) (1997, p.277). 

 
Em relação ao prazer, Barthes nos lembrou: 

 

simplesmente, chega um dia em que se sente alguma urgência em 
desparafusar um pouco a teoria, em deslocar o discurso, o idioleto5 

                                                           
5
 Idioleto é uma variação de uma língua segundo um indivíduo. É manifestada por padrões de escolha 

de palavras e gramática, ou palavras, frases ou metáforas que são arranjados segundo esse indivíduo.  
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que se repete, toma consistência, em lhe dar a sacudida de uma 
questão. O prazer é essa questão (1973, p.83-84). 

 

Entre múltiplas compreensões, tem-se que Barthes (1973) vê o 

prazer como o que move o sujeito, ou seja, a indagação, a curiosidade e não 

simplesmente as respostas. 

O prazer pela leitura requer uma troca intelectual e de experiência 

entre quem lê e o que se lê. O leitor requer autonomia para escolher sua leitura, o 

que nem sempre é um processo simples, pois além dos textos acadêmicos, buscar 

literatura ou um jornal, por exemplo, exige, dentre outras coisas, imperiosa 

necessidade, vontade e prazer em ler, como expresso por Foucambert (1994) ao 

dizer que a convivência estreita com livros e retirá-los em bibliotecas é atividade 

normal para quem é leitor; mas necessariamente difícil para quem é decifrador.  

Contribuindo com o incentivo à leitura, evidencia-se a importância da 

leitura promovida no ambiente familiar desde a infância, constituindo um trabalho de 

dedicação, que exige bons exemplos e interação com a escola, outra instituição 

formadora de leitores. “A criança vive em um contínuo aprendizado, tanto em casa 

como na escola, que é muito mais intenso quando ambas interagem eficientemente, 

de forma positiva” (BALTAZAR; MORETTI; BALTHAZAR, 2006, p.158). 

Nessa formação que se alonga na escola, o educando deve se sentir 

motivado a sair do seu estreito círculo de leitura para se expandir, por isso, 

evidencia-se uma relação de pobreza intelectual quando há uma leitura limitada à 

obrigação ou, via de regra, para se obter uma recompensa.  

Ainda que se deva evidenciar o papel da família na formação do 

leitor, para muitos alunos a leitura realizada com mais frequência é a encontrada na 

sala de aula, assim, a exigência por professores leitores é indispensável.  

O professor motiva seus alunos a serem também leitores quando ele 

deixa transparecer seu hábito e prazer de ler, quando incentiva seus alunos a lerem 

e a buscarem mais informações sobre o conteúdo trabalhado, quando conhece a 

biblioteca e seu acervo para que possa indicar leituras, quando dialoga com a 

equipe pedagógica e bibliotecários a respeito de uma melhor utilização dos livros ou 

para novas aquisições, bem como quando pensa em projetos de leitura, entre outras 

ações dessa natureza.  
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É necessário criar situações que propiciem o desenvolvimento de 

uma leitura motivadora e o professor tem um papel importante nesse sentido, uma 

vez que, se a disciplina não for bem conduzida, pode levar ao aborto de um leitor em 

potencial, conforme Rezende (2007). A mesma autora diz: 

 

Que não sejam disciplinas para ensinar ‘sobre/acerca’ da leitura tão 
somente, mas lugares/momentos em que os seres humanos 
envolvidos a exercitem conjuntamente e de maneira prazerosa, 
entendendo esta última palavra, neste contexto, como aquilo que faz 
sentido para o leitor e lhe propicia o envolvimento com o texto, 
ocorrendo, portanto, o desejo de ler (REZENDE, 2009, p.115). 
 

 

A partir dos momentos em que a leitura é incentivada, é aberto 

espaço para o ato prazeroso de ler, proporcionando ao leitor um olhar mais crítico-

social, além da satisfação, curiosidade e libertação que a leitura pode proporcionar. 

Há que se considerar também a criticidade na leitura. Ela é condição 

essencial para que análises corretas possam ser feitas, ou seja, que o indivíduo 

consiga se perceber enquanto sujeito histórico e ativo na sociedade, sujeito que 

interfere na realidade e sabe lidar com as escolhas de forma clara e consciente, sem 

ser manipulado por outros. A escola e a família, ao incentivar a leitura, também têm 

condições de auxiliar no despertar do senso crítico no aluno/filho. 

 
Ensinar a ler criticamente significa, antes de mais nada, dinamizar 
situações em que o aluno perceba, com objetividade, os dois lados 
de uma mesma moeda, ou, se quiser, os múltiplos lugares 
ideológicos-discursivos que orientam as vozes dos escritores na 
produção dos seus textos (SILVA, 1998, p.30). 

 
A exposição do autor anteriormente mencionado aponta para as 

possibilidades de um leitor crítico, que tem o hábito de ler, de conseguir em um 

mesmo texto diferenciar suas diversas possibilidades.  

Assim como no texto escrito, as situações reais do mundo em que 

se está inserido vão aparecendo de modo diferente, mais amplo, mais 

compreensível, mais humano, mais liberto. 

“Lemos para nos encontrar, de um modo mais intenso e crítico do 

que poderíamos fazê-lo se não fosse a leitura” (BLOOM, 2001, p.75). Encontrar-se 

consigo de maneira crítica é abertura de horizontes, é reflexão, liberdade, escolha, 

caminhos novos. 
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Pensando desse modo, desenvolveu-se uma pesquisa com 

graduandos de licenciatura para se perceber como a leitura tem se realizado no 

meio deles. Junto aos docentes se procurou obter suas percepções acerca da 

realidade leitora dos graduandos, a fim de somar na compreensão dessa realidade.  

Na apresentação dos dados, visa-se alcançar o objetivo de verificar 

as considerações dos graduandos em licenciatura quanto ao trabalho com a leitura 

enquanto professores, também sobre o prazer de ler e o incentivo, além dos gêneros 

de leitura mais utilizados por eles, e assim traçar um perfil de leitura desses 

graduandos, pensando-se no respaldo de formadores de leitores que eles deverão 

apresentar frente aos seus futuros alunos.  
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CAPÍTULO II 
Encaminhamento metodológico e apresentação dos dados 

 

Este estudo se refere a uma pesquisa quanti-qualitativa, onde se 

priorizou uma revisão bibliográfica correspondente ao assunto tratado para a 

elaboração de questionário, utilizado para obtenção de dados e posterior análise das 

respostas. O questionário conteve questões fechadas e abertas e sua análise se 

realizou por meio de um olhar qualitativo frente aos dados obtidos. 

As duas abordagens são consideradas, visto que são utilizados 

números/dados quantificáveis, além de análise subjetiva das questões discursivas, 

pensando-se que a abordagem qualitativa é mais apropriada no que se refere à 

Educação (CAVÉQUIA, 2011). 

O método qualitativo e quantitativo são compreendidos na mesma 

perspectiva que Goldenberg (2003): como complementares. "É o conjunto de 

diferentes pontos de vista, e diferentes maneiras de coletar e analisar os dados 

(qualitativa e quantitativamente), que permite uma ideia mais ampla e inteligível da 

complexidade de um problema" (GOLDENBERG, 2003, p.62). 

A revisão literária se pautou em obras na Área da Educação com 

foco na formação de professores e voltada à questão da leitura. O estudo 

bibliográfico é indispensável e relevante para uma fundamentação teórica 

consistente, pois o pesquisador adquire mais domínio e confiança ao lidar com sua 

pesquisa. Por meio dele se obtém conhecimento de pesquisas já realizadas por 

outros autores, ampliando, assim, o olhar sobre o objeto de estudo, além de ajudar a 

desvendar questões ainda não exploradas. 

Segundo Marconi e Lakatos (1996, p.66) “[...] a pesquisa 

bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, 

mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras”. 

Como instrumento de obtenção dos dados, optou-se pela utilização 

de questionário, pois foi julgado como pertinente para se alcançar os objetivos 

propostos. “Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 

série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador” (MARCONI e LAKATOS, 1996, p.88). 
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O questionário é um instrumento muito útil, pois de acordo com 

Marconi e Lakatos (1996), possui diversas vantagens como: economia de tempo; 

obtém grande número de dados; atinge maior número de pessoas simultaneamente; 

obtém respostas mais rápidas e precisas; há maior liberdade e segurança nas 

respostas; há menos risco de influência do pesquisador e há mais tempo para 

responder, entre outros. 

O questionário foi aplicado junto aos graduandos e professores de 

três cursos de graduação com habilitação em Licenciatura da Universidade Estadual 

de Londrina. A escolha se deu em razão do público vivenciar a formação de 

professores, tendo de um lado aquele com experiências mais amplas da docência, 

e, de outro, um sujeito prestes a assumir o papel de professor.  

Após a elaboração do questionário e o preenchimento do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido por parte dos participantes, a aplicação foi 

realizada em Novembro de 2011 com 22 alunos de Pedagogia, 41 de Letras 

Vernáculas e 9 alunos de Matemática, totalizando 72 alunos participantes6. Optamos 

por entregar os questionários com questões voltadas aos professores para aqueles 

que se encontrassem em sala. 

Apresentamos, a seguir, os dados obtidos com o questionário 

destinado aos alunos, e posteriormente ao professor. No bloco I – Incentivo à leitura 

– a primeira questão “Você considera que foi incentivado à leitura?” apresentou 

diversas opções de múltipla escolha, referentes à fase da vida e ao meio de 

incentivo, as respostas são expressas nos dois gráficos abaixo (1 e 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Os números dos participantes em cada curso de diferem pelo fato de ser esse o número de 
estudantes presentes em sala no dia da aplicação.  
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Gráfico 1: Fase da vida em que os graduandos em licenciatura foram incentivados à leitura. 

 
Fonte: As autoras. 

Maior concentração de incentivo à leitura na infância: Pedagogia (56%) 
Maior concentração de incentivo à leitura na adolescência: Matemática (46%) 
Maior concentração de incentivo à leitura na fase adulta: Letras (38%) 
Menor concentração de incentivo à leitura: Pedagogia na fase adulta (16%) 

 
Em Matemática, quase a metade dos participantes (46%) disse ter 

sido incentivada à leitura na adolescência, enquanto o restante dividiu-se entre a 

infância e a fase adulta. 

Na Pedagogia, a maioria (56%) foi incentivada à leitura na infância, 

havendo um declínio no decorrer da adolescência e fase adulta. Em Letras, pouco 

mais de 30% dos participantes consideram terem sido incentivados na infância e na 

adolescência e na fase adulta um aumento para 38%. 

 
 

Gráfico 2: Meio pelo qual os graduandos em licenciatura foram incentivados à leitura. 

 
Fonte: As autoras. 
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Maior concentração de incentivo por parte da família: Pedagogia (40%) 
Maior concentração de incentivo por parte da escola: Matemática (50%) 
Maior concentração de incentivo por parte da Universidade: Letras (39%) 
Menor concentração: Não foi incentivado (Matemática 0%) 
 

Houve indicação de outros fatores incentivadores da leitura além da 

família, escola e Universidade. São eles: curiosidade, igreja, amigos e perceber que 

os filhos não gostavam de ler.  

Alguns participantes disseram não terem sido incentivados à leitura. 

Esses são a minoria, 4% e 3% em Letras e Pedagogia, respectivamente. Uma 

dessas participantes justificou-se desta forma: 

 

[...] Meus pais não tinham tempo para mim, o gosto veio por mim mesma, 

imaginar os personagens, me identificar faz parte do meu tempo livre!.  

 

Em relação ao incentivo à leitura advindo da Universidade, o curso 

de Letras teve uma quantidade maior de participantes, que consideram haver esse 

incentivo (39%), enquanto 20% dos estudantes do curso de Pedagogia possuem a 

mesma opinião.  

A maior concentração de incentivo à leitura na fase adulta também 

está no curso de Letras (38%) – como visto no gráfico 1 – o que sugere que a 

Universidade tem tido um papel importante na formação deles como leitores, como 

colocado por 39% deles. Esse dado nos faz pensar que, o fato do estudante chegar 

à Universidade já na fase adulta e talvez com uma bagagem de incentivo à leitura 

menor que a esperada, não significa que ele esteja fadado a permanecer nessa 

condição; ao contrário, como visto pelos alunos participantes do curso de Letras, na 

Universidade é possível ser incentivado à leitura e tornar-se um bom leitor, mesmo 

que o incentivo na infância e na adolescência tenham sido menores.  

A Universidade pode suprir as necessidades leitoras de seus alunos, 

no nosso caso, futuros professores, tendo como ponto de partida a situação real do 

aluno livre de uma visão de impotência diante de uma leitura defasada ou da 

culpabilização de outras instâncias pela situação. O que consideramos de fato é 

que, a escola e a família, cada uma ao seu modo, são as bases para a constituição 

do leitor e que apesar de existir certa negligência por parte delas em muitos casos, 

não pode ser justo uma postura da Universidade de descaso frente a essa realidade.   
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Parece, ainda, haver certa diferença apontada nos dados em relação 

ao incentivo promovido pela Universidade, pois nos demais cursos, em especial na 

Pedagogia, houve um declínio em relação ao incentivo à leitura no decorrer da vida 

desses estudantes, havendo maior incentivo na infância e por parte da família, 

seguido da adolescência e por parte da escola e por último, na fase adulta e por 

parte da Universidade.  

No bloco II – Caracterização da leitura hoje – apresentamos a 

seguinte questão “Sobre leitura você...” com as alternativas: tem prazer em ler; 

gosta razoavelmente; não gosta de ler e pedimos que justificassem as respostas. 

 

Gráfico 3 : Como os graduandos de Pedagogia, Letras Vernáculas e Matemática caracterizam a 
leitura hoje 

 
Fonte: As autoras. 

 

Ter prazer em ler foi o mais apontado pelos graduandos de 

Matemática e Letras, o item “gostar razoavelmente de ler” foi o mais respondido pelo 

curso de Pedagogia e apenas nesse último curso houve indicações apontando para 

“não gostar de ler”. 

Essa questão foi complementada com as justificativas solicitadas 

aos participantes. 
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Quadro 1: Como os graduandos de Pedagogia, Letras Vernáculas e Matemática caracterizam a 
leitura hoje: Justificativas 

(c): A opção “C” se refere a “Não gosta de ler”. 
Fonte: As autoras. 

 

Na justificativa, o que se destaca é a relação que os alunos fazem 

da leitura com o interesse pessoal e a desobrigação, algumas falas (em negrito no 

quadro) nos ajudam a observar uma diferenciação entre textos acadêmicos e textos 

prazerosos.  Talvez essa seja uma herança advinda de experiências anteriores, em 

que se associa a leitura escolar como obrigatória, cansativa ou sem sentido e a 

prazerosa como a ocorrida em outros ambientes.  Não parece haver dúvidas de que 

a luta dos professores tem sido essa: demonstrar que as leituras exigidas também 

                                                           
7
 Quantidade de participantes que deram essa resposta. 

BLOCO II.1 Caracterização da leitura hoje 
 

PEDAGOGIA LETRAS VERNÁCULAS  
 

MATEMÁTICA 

Justificativa Justificativa Justificativa 
Leitura interessante (5)

7
 Tenho prazer em ler livros de 

romance (2) 
Leitura interessante/ do meu 
interesse. (2) 

Depende do assunto/ do texto 
(3) 

Sempre gostei de literatura e 
leituras em geral/ Gosto muito 
de ler desde que comecei a 
entender os conteúdos (2) 

Enriquece o vocabulário. (2) 

Não gosto de ler por 
obrigação, sem interesse, ler 
para prova ou estudo. (2) 

Gosto de ler artigos científicos 
(1) 

A leitura é o melhor fator para 
quem deseja lecionar (1) 

Na minha formação fui muito 
estimulada. (1) 

A leitura não proporciona 
apenas contato com as palavras 
num contexto, ler compreende a 
identificação com o que se está 
lendo. (1) 

Leitura obrigatória (1) 

Gosto de ler obras não 
acadêmicas, mas tenho 
preguiça e leio devagar. (1) 

Adquiri conhecimento e 
curiosidades, sugestões de 
leitura.(1) 

Depende do tema (1) 

Gosto de ler alguma coisa no 
tempo livre, livros, e-books, 
matérias, romance ou drama. 
Faz parte de mim rir ou chorar 
com estórias, me identificar. 
Gosto muito. (1) 

Como minha vida é corrida 
não tenho o hábito de uma 
leitura por prazer, apenas 
leitura para a faculdade. 
Gostaria de ler mais. (1) 

Forma de passar o tempo (1) 

(c) Porque não fui incentivada 
(1) 

 Conhecimento de diferentes 
realidades (1) 

(c) Por preguiça, mas é 
necessário (1) 

 Informação (1) 

(c) Não tenho paciência para 
ler. Raramente, se o texto me 
chamar muito atenção, aí leio. 
(1) 

 Sempre gostei de ler( 1) 

  Pretendo incentivar meus 
alunos a lerem não apenas o 
conteúdo de matemática (1) 
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podem ser prazerosas, que não necessariamente uma se diferencia da outra. No 

entanto, o resultado nem sempre aponta para o êxito dessa proposta. 

Explícito ou implicitamente o sentido percorre essas falas, já que, 

onde ele não se faz presente a possibilidade de desinteresse é maior. E isso é algo 

a se atentar, uma vez que distanciada do aluno, a leitura se torna um peso e Garcia 

(1996) vem a esse encontro dizendo que o peso é igual para diferentes leitores: 

“Leitura sem sentido é tão terrível na primeira série da escola primária, quanto num 

curso de graduação, pós-graduação, atualização ou especialização – o aluno lê 

apenas para cumprir uma tarefa.” (p.26) 

Como justificativa pelo não gostar de ler há a questão do interesse 

pelo assunto, além da falta de incentivo, de paciência e a preguiça. Certamente 

esses são elementos que dificultam o gosto pela leitura e que dependem 

primeiramente do próprio sujeito para transformá-los, como também do outro que lhe 

incentiva e lhe seleciona o material a ser lido. Perissé (2004) traz suas 

considerações a cerca da preguiça: 

 

Mais do que o preço dos livros, o que nos impede de ler é a falta de 
tempo, e a criatividade consiste em driblar sobretudo os bloqueios 
internos, [...] mais conhecidos como preguiça mesmo – o 
comodismo, o vitimismo, que terminam por criar a sensação de não 
termos tempo para nada, menos ainda para ler. (p.39, grifo do autor) 

 

Complementarmente a essa questão, colocamos a próxima: “O que 

o (a) leva a ler?” com múltiplas escolhas de resposta, a fim de se perceber de onde 

vêm os estímulos que levam o graduando a ler.  
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Gráfico 4: Fontes que levam os alunos de licenciatura a ler. 

 

Fonte: As autoras. 

Maior concentração em vontade pessoal: Letras (49%) 
Maior concentração em estudos: Pedagogia (46%) 
Maior concentração em profissão: Letras (21%) 
Menor concentração: Família (Matemática e Letras 0%) 

 
Em Matemática, a vontade pessoal e a necessidade advinda dos 

estudos são igualmente as fontes que mais levam os alunos a ler. Em segundo 

lugar, eles são motivados à leitura pelas necessidades da profissão e em sua 

totalidade não são motivados pela família. 

Em Pedagogia, o que mais leva os estudantes a ler são as 

necessidades advindas dos estudos; em segundo lugar, a vontade pessoal, seguida 

da necessidade advinda da profissão e, por último, a família, além de outros fatores 

tais como sugestões de leitura indicadas por alguém. 

No curso de Letras, a vontade pessoal vem em primeiro lugar, em se 

tratando de leitura, seguida das necessidades advindas dos estudos e da profissão, 

respectivamente e, assim como em Matemática, nenhum estímulo por parte da 

família. 

A proximidade entre a vontade pessoal e as necessidades advindas 

dos estudos – as mais indicadas – mostra como o aluno se divide em relação às 

leituras que realiza, pois sabe que não pode se dedicar exclusivamente a apenas 

uma delas. Nos gráficos 6 e 8, apresentados adiante, veremos que essa conciliação 

não tem sido equilibrada, pois em dois cursos as leituras acadêmicas são praticadas 

pelo menos em dobro em relação à literatura, além de haver grandes indicações de 

que essa última leitura nunca é realizada. 
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Percebe-se também algo diferente em relação á família. Nos 

gráficos 1 e 2 os três cursos indicaram algum incentivo à leitura na infância, na 

adolescência e por parte da escola e da família. Mas quando chega à fase adulta e 

se pergunta o que hoje o leva a ler, parece que outros fatores se destacam em 

detrimento da família, como a vontade pessoal, universidade, profissão (gráfico 3).  

A próxima questão se refere à quantidade de livros lidos em 2011: 

“Quantos livros, em média, você leu esse ano?”. Essa questão se justifica pela 

importância que dedicamos a essa fonte, apesar de nossa visão ampla acerca da 

leitura, não circunscrita apenas à palavra escrita.  

 
Gráfico 5: Quantidade de livros lidos em 2011 pelos graduandos de licenciatura. 

 
Fonte: As autoras. 

 
Maior concentração em leitura de mais de 7 livros: Letras (50%) 
Maior concentração em leitura de 4 a 7 livros: Pedagogia: (36%) 
Maior concentração em leitura de 1 a 3 livros: Matemática (67%) 
Menor concentração: Mais de 7 livros (Pedagogia 9%) 

 

No curso de Matemática, a grande maioria (67%) dos estudantes diz 

ter lido no ano de 20118 entre 1 e 3 livros, o que também pode representar pouco 

mais de 1 livro a cada seis meses. Alguns leram entre 4 e 7 livros no ano e 22% 

mais de 7 livros. 

Em Pedagogia, também a maioria (55%) diz ter lido em 2011 entre 1 

e 3 livros, seguido de uma leitura de 4 a 7 livros (36%)  e uma minoria (9%) acima de 

7 livros/ano. Esse índice se inverte no curso de Letras: 50% leram mais de 7 livros 

                                                           
8 Os dados da pesquisa foram recolhidos no último bimestre de 2011. 
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esse ano, seguido dos que leram entre 4 e 7 (29%) e  em menor quantidade (21%) 

os que leram entre 1 e 3 livros/ano. 

Tem-se que a média de leitura dos graduandos em licenciatura 

participantes da pesquisa não se diferencia em muito da média de leitura de livros 

anual dos brasileiros.  

Com o estudo encomendado pelo Instituto Pró-Livro e realizado pelo 

Ibope Inteligência, com mais de 5 mil pessoas em 315 municípios brasileiros (Junho 

e Julho 2011), a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revela em 2012 que o 

brasileiro lê, em média, 4 livros por ano e apenas metade da população pode ser 

considerada leitora. Em 2007, a mesma pesquisa mostrou que a média de leitura de 

livros anual era de 4,7. Dos 4 livros lidos pelos brasileiros, 2,1 (dois vírgula um) são 

lidos inteiros (RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL, 2012). 

Por entender que leitura não se restringe apenas ao consumo de 

livros, apesar de considerá-lo um excelente suporte para a leitura, não se considera 

exclusivos esses dados, mas há sim uma preocupação, já que se tem por importante 

a utilização do livro e há indicação de que a relação da população em geral com ele 

não tem sido muito estreita, também entre os estudantes da pesquisa, 

principalmente em Matemática e Pedagogia.  

 

O livro antigo, mas, também simplesmente, o livro de todas as 
épocas, esse objeto da cultura material, é um tipo de guardião da 
memória, de cristalização de tempos e de lugares, de recriação de 
tudo o que um dia seres humanos inventaram, preservaram, 
destruíram (ASSOCIAÇÃO DE LEITURA DO BRASIL , 2012, p.5-6). 

 

Apesar dos inúmeros gêneros de leitura existentes na sociedade 

como as imagens, os filmes, a Internet, as revistas, os jornais, o som, entre outros, o 

papel do livro ainda é muito significativo. Um exemplo para essa afirmação está na 

opinião das pessoas9 que dizem ser a existência de bibliotecas de qualidade um dos 

maiores fatores para a formação de leitores no país.  

O acesso ao livro atualmente, pode-se dizer, é muito mais facilitado 

que anteriormente, exceto pelo alto custo de diversas obras. Se neste século XXI, a 

divulgação dos materiais de leitura é ampla, não se pode pensar que sempre foi 

assim. A partir de Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, ou João 

                                                           
9
 Nessas pessoas se incluem os próprios participantes da pesquisa, pois nos três cursos houve indicação de 

bibliotecas em relação à estimulação dos alunos em ler (Questões II.5.a e II.5.b). 
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Gutenberg, inventor da imprensa no século XV, é que se deu origem à impressão 

mecânica, a reprodução muito mais rápida de livros. 

Antes disso, os livros eram feitos de forma manuscrita pelos 

chamados papeleiros ou cartolai. “Fazer um livro artesanalmente, fossem os 

imensos volumes presos nos atris ou os requintados livretes feitos para as mãos de 

crianças, era um processo longo e laborioso” (MANGUEL, 1997, p.156). 

Devido a isso, “certamente os leitores da Renascença levavam muito 

a sério os momentos em que adquiriam os seus livros. Com freqüência registravam 

nos livros o local, data e circunstância da aquisição” (GRAFTON, 1999, p.22), 

mostrando que comprar um livro era tão esperado e importante para as pessoas 

com alto poder aquisitivo, que asseguravam que fosse registrado esse momento. 

A questão financeira na aquisição dos livros era bem significativa, 

uma vez que apenas os abastados economicamente e o clero poderiam comprar 

livros, inclusive a bíblia não era de acesso livre a toda a população. 

No século XVIII, “na Alemanha, assim como na Inglaterra, pelo preço 

de um romance toda uma família podia alimentar-se durante até duas semanas” 

(WITTMANN, 1999, p.153), caracterizando a exclusão da classe econômica baixa 

dos saberes impressos. 

Porém, apesar de se demorar a chegar a toda a população, os livros 

foram aos pouco tomando espaço nas casas das pessoas mais pobres, Wittmann 

(1999) retrata que com o fim do Antigo Regime na Europa o comportamento do 

público ledor cada vez maior se diferenciava, tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente, chamando isso de “revolução da leitura”. 

Esse mesmo autor entra na questão que tomou espaço com a 

chegada da leitura a toda a população, pois o texto reproduzido mecanicamente 

“produziu uma onda que levou o novo leitor, de corpo e alma, ao fantástico mundo 

do livro. Para isso, evidentemente, era necessário um pressuposto fundamental: ser 

alfabetizado” (WITTMANN, 1999, p.139). 

Apesar de os livros ainda terem um alto custo, o gosto pela leitura foi 

se formando, ao mesmo tempo em que alternativas para se ler também. A 

população européia passou a ter acesso aos materiais escritos mais facilmente por 

meio de estratégias.   
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Até mesmo na classe média burguesa, a grande maioria do público 
leitor que agora surgia refugiava-se, por isso, nas bibliotecas 
circulantes e nas sociedades literárias para satisfazer suas 
necessidades intelectuais, ou pelo menos comprava as 
reimpressões, publicadas no sul do país e muito mais baratas que as 
edições originais do norte ou do centro. Dessa maneira, a 
reimpressão, também e sobretudo na Alta Alemanha católica, passou 
a representar um papel central na expansão do público leitor e na 
difusão do novo gosto pela leitura (WITTMANN, 1999, p.153). 
 

 
A leitura, por muito tempo ficou escondida da população em massa, 

mostrou-se como um privilégio de classe e superior demais para ser exercida pelos 

pobres. Mas a curiosidade, o gosto e o poder que essa prática trazia, impulsionaram 

a chegada dos livros a todos que os procuravam. 

Diante disso, se percebe uma discrepância na realidade leitora da 

população brasileira, já que, por um lado, o acesso a leitura já não é mais exclusivo 

a algumas classes sociais, principalmente com a internet, apesar de não estar ainda 

acessível a todos devido ao custo de algumas obras por exemplo, e de outro lado, 

temos índices baixos de leitura de livros anualmente.  

Complementando o que já se sabe acerca do que leva os alunos a 

ler, foi perguntado: “Quais os gêneros textuais que você mais utiliza?”, dando 

como alternativa a leitura acadêmica, a literatura e deixando espaço para outros 

gêneros. A questão também apresenta a frequência com que esses gêneros são 

utilizados. 

A opção “leitura acadêmica” foi colocada pelo pressuposto de que na 

vida acadêmica há exigência por leituras solicitadas pelos docentes relacionadas à 

graduação. “Literatura” foi posta como opção por haver a compreensão de sua 

amplitude, seu acesso e sua particularidade em relação a outros gêneros.  

 

Do ponto de vista histórico, considera-se a literatura como um modo 
de apreensão da realidade de uma determinada sociedade, de forma 
a revelar as diferentes formas de vida de uma cultura ao longo das 
décadas e dos séculos (AGUILERA e LÍMOLI, 2001, p.56). 
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Gráfico 6: Gêneros de leitura mais utilizados pelos graduandos de Pedagogia 

 
Fonte: As autoras. 

 

A leitura acadêmica é a mais realizada pelos participantes do curso 

de Pedagogia, quase metade (45%) deles considera que lêem de modo “suficiente” 

os textos acadêmicos. Em se tratando da literatura, há indicação de frequência, indo 

de “nunca” a “muito”, com maior concentração em “pouco” (31%), e o grau “nunca” 

também chama a atenção com 18%. Em relação a “outros” gêneros, eles foram 

indicados com 9% para “muito”, “médio” e “nunca”. 

Apesar dos estudantes de Pedagogia ter suas leituras concentradas 

no que diz respeito ao seu curso superior, apenas 20% admitem o incentivo à leitura 

por parte da Universidade (gráfico 2). 

 
Gráfico 7: Gêneros de leitura mais utilizados pelos graduandos de Letras Vernáculas 

 
Fonte: As autoras. 

 

Em relação à leitura acadêmica, no curso de Letras Vernáculas essa 

leitura é mais indicada com frequência de “muito” e “suficiente”. Em literatura, as 



32 

 

 

percentagens também se concentram em “muito” e “suficiente”, não havendo 

indicação para “nunca”. Em relação a “outros” gêneros, 7% dos estudantes disseram 

ler “muito” outros gêneros, e 4% “médio”, “pouco” e “nunca”. 

 
Gráfico 8: Gêneros de leitura mais utilizados pelos graduandos de Matemática 

 
Fonte: As autoras. 

 

Em Matemática não há indicação de que a leitura acadêmica seja 

lida “pouca” ou “nunca”, mas “suficiente”. Em se tratando da literatura, em 

Matemática a sua frequência se distribui bem ao longo do gráfico, indo de “nunca” a 

“muito” com maior destaque para “pouco” (33%). Em relação a “outros” gêneros, 

11% apontaram para “muito” e “suficiente”, enquanto “pouco” e “nunca” tiveram 

indicação de 22%.  

Percebe-se que a leitura acadêmica é a mais efetivada nos três 

cursos, chegando a ser o dobro em relação à Literatura nos cursos de Matemática e 

Pedagogia (nas opções Muito e Suficiente), em seguida vem a Literatura, que se 

mostrou com maior intensidade no curso de Letras.  Em terceiro lugar, com baixa 

indicação, vêm os outros gêneros, que foram apontados pelos participantes como 

sendo: jornais; revistas; internet/site de notícias; religiosos (gospel, Bíblia); gêneros 

textuais; fotocópias; leitura popular, os dois primeiros foram os mais indicados. 

Não houve indicação de imagens e sons, apesar de se considerar 

impossível não haver a leitura diária desses gêneros, percebe-se então, que a leitura 

indicada pelos graduandos se refere ao texto escrito somente, mostrando que ainda 

há uma tendência a desconsiderar as outras formas de leitura. 

Com a intenção de saber o tipo de material do texto usado pelos 

graduandos, perguntamos-lhes: “Os textos que você utiliza geralmente são...” 
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com as alternativas: impressos originais; fotocopiados; digitais. Os dados são 

expressos abaixo: 

 
Gráfico 9: Tipo de material que são constituídos os textos utilizados por graduandos de licenciatura. 

 
Fonte: As autoras. 

 
Maior concentração geral: Impressos originais 
Menor concentração: Fotocopiados (Matemática 8%) 
Maior concentração em impressos originais: Matemática (58%) 
Maior concentração em fotocopiados: Pedagogia (38%) 
Maior concentração em digitais: Matemática (34%) 

 

No curso de Matemática, os estudante se utilizam mais dos 

impressos originais, seguido dos textos digitais e uma minoria dos textos 

fotocopiados. Apesar de 67% dos participantes do curso de Matemática afirmarem 

ter lido entre 1 e 3 livros em 2011, mais da metade disseram que se utilizam mais 

dos impressos originais, nos quais se inclui o livro. 

Em Pedagogia, há pouca variação entre os usos dos materiais; os 

textos fotocopiados são tão utilizados pelos estudantes quanto os impressos 

originais, seguido dos textos digitais. 

Assim como em Matemática, os impressos originais também são os 

mais utilizados em Letras, seguidos dos textos digitais e fotocopiados. Letras foi o 

curso em que os estudantes disseram mais ter lido livros em 2011. 

As duas últimas questões são abertas, segundo a opinião dos 

participantes. A questão a seguir refere-se ao seguinte: “O que você considera, 

hoje, que pode estimular os alunos a se interessarem pela procura cotidiana 

da leitura? Por quê?”  
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Quadro 2: Opinião dos estudantes de Pedagogia quanto a estimulação da leitura 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: As autoras. 
 

No curso de Pedagogia, os participantes julgam ser estimulante para 

o hábito de ler vários aspectos, entre eles, o interesse e prazer pelo material, a 

parceria entre a família e a escola, pressupondo o estímulo desde a infância, além 

da diversidade dos textos que devem condizer com a realidade do estudante e do 

papel incentivador do professor, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA   
BLOCO II - Caracterização da leitura hoje 
 

 

II.5.a  O que você considera, hoje, que pode 
estimular os alunos a se interessarem pela 
procura cotidiana da leitura? Por quê? 

QTD 

Leitura interessante/ leitura prazerosa 5 
A família e a escola 4 
Estimulação desde a infância 3 
Textos que façam parte da realidade 3 
Exemplo/estimulo dos professores 3 
Diversidade de livros na sala de aula/ diferentes 
materiais de leitura. 

2 

Forma lúdica, instigar a curiosidade 1 
Momento de leitura na sala de aula 1 
Visitas a biblioteca pública e livrarias 1 
Gibis, jornais e revistas 1 
Mostrar a importância da leitura 1 
As capas dos livros estimulam, o tema e a linguagem 1 
Os livros ajudam muito no crescimento pessoal por 
apresentarem situações que fazem parte de nossa 
vida. Auxiliar os alunos a compreender que estórias e 
informações ampliam nossa perspectiva de vida e 
mundo. 

1 

Algo menos formal 1 
Por o mundo ser letrado o interesse pela leitura é algo 
maior 

1 

Internet, mostrar aos alunos que há e-book 1 
Não sei 1 
Em branco 2 
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Quadro 3: Opinião dos estudantes de Letras Vernáculas quanto a estimulação da leitura 
LETRAS VERNÁCULAS  
 

 

BLOCO II - Caracterização da leitura hoje 
 

 

II.5.a  O que você considera, hoje, que pode 
estimular os alunos a se interessarem pela procura 
cotidiana da leitura? Por quê? 

QTD 

Livros relacionados à sua realidade social e cultural/ 
temas próximos aos alunos/ do seu cotidiano 

7 

Incentivo familiar 3 
O professor/ dentro da sala de aula 3 
Leitura que eles gostem 2 
Estimulação desde a infância 1 
Leitura de linguagem fácil como gibi, dinâmicas de 
leitura 

1 

Busca pelo conhecimento, necessidade de ler 1 
Debates, assim podem expor as opiniões 1 
Reflexão da leitura em relação a vida 1 
A vontade de aprender e ter cultura 1 
Vestibular 1 
Há grande procura por frases de autores em redes 
sociais, assim ele compreende a noção de literatura e 
acredito que este seja um caminho 

1 

Trazer várias obras para leitura espontânea e professor 
ler trechos demonstrando apreciação 

1 

Quando o aluno vê gosto no outro pode se interessar 1 
Mostrar a importância da leitura e como ela pode ser 
legal 

1 

Tornando o livro familiar 1 
Começar com livros curtos ou contos e crônicas depois 
ficções e historias longas 

1 

Motivação através do serviço 1 
Contos humorísticos: são textos curtos de linguagem 
simples, favorece o interesse. 

1 

A conversa, falar sobre o livro de maneira interessante 1 
Contextualização 1 
Nada, a iniciativa deve partir do aluno 1 
Não sei 1 
Em branco 9 
Fonte: As autoras. 

 

Em Letras Vernáculas, os discentes consideram para o estímulo à 

leitura, aspectos semelhantes aos indicados pelos de Pedagogia, pois suas 

respostas se concentraram na necessidade do texto estar relacionado a realidade 

dos alunos, também no papel incentivador da família e do professor, além de ter 

vínculo com o gosto pessoal. 
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Quadro 4: Opinião dos estudantes de Matemática quanto a estimulação da leitura 
MATEMÁTICA  
 

 

BLOCO II - Caracterização da leitura hoje 
 

 

II.5.a  O que você considera, hoje, que pode 
estimular os alunos a se interessarem pela 
procura cotidiana da leitura? Por quê? 

QTD 

Curiosidade, através da leitura os alunos tiram 
suas curiosidades/ Instigar curiosidade pelo que 
acontece ao redor e no mundo/ Hoje os alunos 
são mais curiosos e questionadores. 

3 

Temas ligados ao que eles gostam 2 
É muito difícil. 1 
Tamanho e linguagem do texto influenciam 
porque contribuem com o entendimento 

1 

As formas como o professor apresenta o livro e 
suas descobertas 

1 

Divulgação e mais bibliotecas de qualidade 1 
Incentivo de pessoas próximas e diversidade 
literária 

1 

Fonte: As autoras. 

 

Os graduandos em Matemática acrescentam a curiosidade como um 

importante veículo na estimulação à leitura, assim como a utilização de temas 

condizentes ao gosto dos alunos. 

De um total de 72 participantes, as respostas mais indicadas acerca 

de como há estímulo para os alunos lerem, de modo geral, foram: Incentivo familiar 

ou desde a infância (1110); Livros próximos à sua realidade (10); Leitura 

interessante, prazerosa, lúdica, que os alunos gostem (10); Por meio do professor, 

na sala de aula (8); Começar por algo fácil, curto, não formal (5); Aproveitando a 

curiosidade que os alunos possuem e instigando-a (4); Diversidade de materiais (2); 

Mostrar a importância da leitura (2); Debates/conversas (2); Internet (2); Não sei (2); 

biblioteca (2); Gibis (2). 

A última questão: “Enquanto futuro professor, você sente que 

poderá proporcionar situações adequadas que levem seus alunos a ler? De 

que forma?” complementa a anterior. 

 

 

 

 

                                                           
10 Número de participantes que deram essa resposta.     
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Quadro 5: Opinião dos estudantes de Pedagogia enquanto formadores de  leitores 
PEDAGOGIA  
 

 

BLOCO II - Caracterização da leitura hoje 
 

 

II.5.b Enquanto futuro professor, você sente que 
poderá proporcionar situações adequadas que 
levem seus alunos a ler? De que forma? 

QTD 

Sim, leitura do interesse dos alunos/ que façam sentido 5 

Sim, com diferentes tipos de texto e livro, Todas as 
formas de literatura 

4 

Sim, de forma lúdica, trazendo curiosidades e temas 
que eles gostem 

2 

Promover debates, reflexões 2 
Provocar o interesse em ler o livro dos outros alunos 2 

Sim, mas não pensei nisso ainda 1 
Farei o possível, por meio de textos de imagens, 
histórias em quadrinhos, lendo para e com eles, sendo 
modelo de leitor 

1 

Sim, inicialmente com leituras fáceis como gibis  1 

Sim, contação de histórias, relação literatura-realidade 
do aluno, leituras interessantes que introduzirão 
conteúdos. 

1 

Sim, conhecendo sua realidade 1 
Sim, mostrando a importância da leitura 1 
Levando as crianças à biblioteca e dar-lhes autonomia 
de escolha e socializar sua experiência com os colegas 

1 

Espero que sim, introduzir livros infantis, receitas, 
biografias 

1 

Sendo um exemplo de leitor 1 
Ilustrar situações com aquilo que já li para que 
percebam como a leitura auxilia no cotidiano 

1 

Espero que sim 1 
Não influenciar com meu gosto pessoal 1 
Hoje sim, traz mais segurança, aprendizagem 
significativa, sempre estimulando e fazendo a sala um 
ambiente de leitura. 

1 

Através do conhecimento dos alunos estimular e 
apresentar leituras 

1 

Em branco 3 
Fonte: As autoras. 

 

As respostas dos graduandos em Pedagogia sobre sentir-se 

preparado para proporcionar situações adequadas de leitura, muito se assemelham 

às respostas sobre o estimulo à leitura: pretendem propiciar leituras significativas, 

interessantes, diversificadas, lúdicas, com temas curiosos e do gosto dos alunos, 

além de debates, etc. 
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Quadro 6: Opinião dos estudantes de Letras Vernáculas enquanto formadores de  leitores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: As autoras. 
 
 

Além de propiciar estímulos e leituras contextualizadas, que 

despertem a curiosidade e prazer, ressalta-se a contação de histórias e idas à 

biblioteca. Alguns não responderam e outros não se sentem capazes de 

proporcionar situações adequadas de leitura, por conta de tempo e por depender do 

interesse dos alunos. 

LETRAS VERNÁCULAS 
 

 

BLOCO II - Caracterização da leitura hoje 
 

 

II.5.b Enquanto futuro professor, você sente que poderá 
proporcionar situações adequadas que levem seus 
alunos a ler? De que forma? 

 
QTD 

Sim 4 
Com leituras adequadas ao seu contexto, faixa etária/ 
Contextualizando a obra com os fatores cotidianos 

4 

Indicando leituras que despertem curiosidade e prazer, do 
cotidiano, textos interessantes 

3 

Estimulando por meio “da hora do conto” 2 
Levando-os a biblioteca 2 
Estimulando, criando expectativas 2 
Estratégia de leitura com os gêneros textuais 2 
Estimulando pela leitura em voz alta na sala 2 
Proporcionando momentos diários de leitura  2 
Com diversos materiais de leitura  1 
Varias situações, cabe ao professor observar os alunos e 
suas dificuldades 

1 

Sim, levando textos e incentivando a sala 1 
Sim, levando os livros aos alunos 1 
Sim, com atividades em que o aluno seja atuante 1 
Pelo amor que sinto pela literatura e ótima formação 1 
Lendo livros inteiros aos poucos 1 
Contar resumos de obras já lidas que levem o aluno a se 
identificar 

1 

Sim, evidenciando os aspectos positivos e interessantes da 
leitura. 

1 

Através de gincanas, exposições e relatos de crianças que 
não tem acesso aos livros, mas que gostariam de ter 

1 

Fazendo a leitura se tornar um hábito  1 
Com atividades que incentive a leitura, é através da prática 
que os alunos vão se interessar 

 

Fazer com que o livro trabalhado seja tranquilo e não uma 
obrigação, conversa 

1 

Trabalhando texto com motivação, exemplo: “produzir um 
livro com eles produzindo” é uma forma de incentivar 

1 

Não, se o aluno não tiver interesse em aprender, não 
adiantará que o professor crie qualquer situação propícia de 
leitura 

1 

Não, é preciso tempo de leitura e raciocínio e isso não há 
na sociedade 

1 

Em branco 6 
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Quadro 7: Opinião dos estudantes de Matemática enquanto formadores de  leitores 
MATEMÁTICA  
 

 

BLOCO II - Caracterização da leitura hoje 
 

 

II.5.b Enquanto futuro professor, você 
sente que poderá proporcionar situações 
adequadas que levem seus alunos a ler? 
De que forma? 

 
QTD 

Sim, conversando com os alunos a respeito 
do livro que acho interessante/ divulgando os 
livros que leio 

2 

Sim, mostrando como viajar através de boas 
histórias de bons autores 

1 

Poderei proporcionar, através de um 
problema. Aonde o aluno deverá interpretar 

1 

Sim, na aplicação de trabalhos e salientar 
para a história da matemática, que exige 
muita leitura 

1 

Tendo subsídios para isso, sim. Trabalhar 
com pesquisas que agucem a procura por 
livros 

1 

Não tenho certeza, mas o exemplo é um 
bom começo 

1 

No momento não vejo como, mas sei da 
importância 

1 

Não, não sou da área de licenciatura, caso 
me torne professor, meus alunos serão 
obrigados a ler. (Esse aluno é bacharel, mas 
estava cursando a disciplina no dia da 
aplicação) 

1 

Fonte: As autoras. 

 

Para os discentes de Matemática, as situações que podem levar os 

seus futuros alunos a ler basicamente se referem ao incentivo vindo deles enquanto 

professores divulgando seus livros, também por meio da interpretação dos 

exercícios matemáticos e a história da Matemática. Alguns possuem incertezas 

sobre seu papel de professor incentivador. 

A intenção, ao elaborar-se essa questão, foi observar a posição dos 

graduandos em licenciatura sobre se sentirem aptos a trabalharem com a leitura em 

sala de aula. 

A seguir, temos uma lista com as respostas que mais apareceram. 

Agrupamos algumas respostas semelhantes entre si, como por exemplo, o gostar, o 

lúdico e o interessante com o prazer. Em relação ao interessante, ele se refere tanto 

às leituras do interesse dos alunos como a intenção de provocar o interesse pelo 

livro de outros alunos. 
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Com leitura interessante, prazerosa, lúdica, que os alunos gostem (12)11 
Com diversos materiais e gêneros de leitura (8) 
Com leituras adequadas ao seu contexto, faixa etária, fatores cotidianos e realidade (7) 
Estimular, incentivar, criar expectativas (7) 
Sim (4)  
Trazendo curiosidades (3) 
Por meio “da hora do conto” e contação de história (3) 
Levando-os a biblioteca (3) 
Apresentar/levar leituras (3) 
Promover debates, reflexões (2) 
Leitura em voz alta na sala (2) 
Proporcionando momentos diários de leitura (2) 
Por meio de històrias em quadrinhos (2) 
Divulgando os livros que leio (2) 
Sendo modelo de leitor (2) 

 

A diversidade de fontes de leitura e adequação à realidade do aluno 

foram os itens mais indicados depois da leitura relacionada ao que é prazeroso e 

interessante, levando-nos a inferir que para os graduandos o incentivo à leitura se 

dá quando esta faz sentido para o aluno, quando ela está próxima ao seu contexto, 

ao seu interesse, quando ela não se limita a um único material. Para isso, o 

professor tem a necessidade de conhecer seu aluno, de diagnosticar as diversas 

possibilidades a respeito do que lhes é agradável, não se limitar, mas ao contrário, 

explorar as diversas fontes de leitura, tendo uma visão de aluno atuante nesse 

processo de aquisição do hábito de ler e que está cada vez mais envolvido com os 

avanços tecnológicos e, portanto, potencialmente sedento por um conhecimento que 

permita a diversidade, liberdade e tenha sentido. 

Utilizar-se do incentivo constante à leitura, da curiosidade e da 

contação de histórias, além das idas à biblioteca e a apresentação de leituras 

também tiveram destaque.  

O incentivo à leitura, bem provavelmente se faça por ações e 

exemplos que levem o sujeito a uma visão mais ampla do sentido de ler. Da mesma 

forma, levar os alunos à biblioteca pode significar apenas um momento de saída da 

sala de aula para o cumprimento de uma atividade semanal: escolher um livro dentre 

os estipulados para a série correspondente, lê-lo durante a semana, realizar a 

atividade proposta e devolvê-lo, aumentando assim, o número de empréstimos na 

carteirinha do aluno.  É preciso mais que apresentar o livro ao aluno, é preciso mais 

                                                           
11 Número de participantes que deram essa resposta. 
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que ir à biblioteca. Apesar de o gosto poder surgir espontaneamente no indivíduo, 

muitos necessitarão do outro para lhes desvendar os enigmas da leitura, e o 

professor nesse momento se lembra que seu aluno pode não ter com quem contar 

além dele. 

Os momentos de leitura na sala, como o diálogo e a leitura em voz 

alta, são aspectos que aparecem nas falas dos graduandos e que, parece, são 

frequentes nas escolas. Compartilhar as leituras com a turma é uma atividade 

importante para professores e alunos, onde os papéis sociais se misturam e todos 

se tornam apenas leitores, que desejam mostrar o que o texto lido lhes causou. Essa 

atividade pode ser revestida de sentido, ser um ato prazeroso, quando o falar o texto 

ou o ler em voz alta vai além de uma imposição que culmina em uma nota para o 

aluno. 

Os graduandos já disseram da importância que dão à diversidade de 

material (gêneros, suportes): como exemplo, alguns destacaram as histórias em 

quadrinhos, um gênero que pode ser explorado em todas as idades. E por fim, o 

exemplo do professor que lê. A propósito, cabe lembrar: “O primeiro requisito, 

portanto, para que o contato aluno/texto seja o menos doloroso possível é que o 

mestre não seja um mau leitor. Que goste de ler e pratique leitura” (ZILBERMAM, 

1993, p.54). 

A seguir, temos os dados do questionário aplicado junto aos 

docentes dos graduandos que participaram da pesquisa. Participaram 212 

professores do curso de Letras Vernáculas, 2 do curso de Pedagogia e 1 de 

Matemática. 

As questões referem-se a que os motiva a ler, em relação à prática, 

quais os gêneros mais utilizados em aula, a respeito dos alunos, as considerações 

sobre a prática de leitura deles e o que é esperado da atuação discente, levando em 

consideração a formação inicial deles.  

No bloco Leitura Hoje foi questionado O que o (a) leva a ler?, com 

quatro alternativas, a primeira “vontade pessoal” foi assinalada por quatro dos cinco 

participantes (Professor (a) de Letras Vernáculas n.1 e n.2; de Matemática n.1; e de 

Pedagogia n.2). 

                                                           
12 Os participantes serão numerados como n.1 e n.2 
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A segunda alternativa “Estímulo por parte da família” foi marcada 

uma vez (Professor (a) de Letras Vernáculas n.1). A terceira “Necessidade advinda 

de estudos” teve marcação de quatro participantes (Professor (a) de Letras 

Vernáculas n.1 e n.2 de Matemática n.1; e de Pedagogia n.2). A opção 

“Necessidade advinda da profissão” foi marcada pelos mesmos quatro participantes 

anteriores. Na última opção “Outros, quais?” as respostas foram: Melhorar a 

qualificação pessoal (Professor (a) de Matemática n.1) e Uma associação de todos 

estes elementos que geram o ‘hábito’ (Professor (a) Pedagogia n.1) 

Destaca-se com as respostas, que para os docentes universitários 

que participaram da pesquisa, a motivação pela leitura em suas vidas envolve 

aspectos interligados como a vontade pessoal, os estudos e a profissão. 

No bloco Leitura em sala de aula foi feita a seguinte pergunta 

Professor (a), quais gêneros de leitura são mais explorados em sala de aula 

e/ou indicados aos seus alunos?  

 

Quadro 8: Nível de exploração dos gêneros de leitura em sala de aula pelos docentes 

BLOCO Leitura em sala de aula 

Professor (a), quais gêneros de leitura são mais explorados em sala de aula 
e/ou indicados aos seus alunos?  
Em uma escala de 0 a 5, 
marque com X sua resposta. 

1 
Nunca 

2 
Pouco  

3 
Médio 

4 
suficiente 

5 
muito 

1. Leitura acadêmica (Ex: 
Textos, artigos, livros 
relacionados à faculdade) 

   1 

(P.P.2) 

4 

(P.L.V.1) 

(P.L.V.2) 

(P.M.) 

(P.P.1) 

2. Outras leituras (Ex: 
Literatura, jornal, revista, 
internet)  

 1 
(P.P.1) 

1 

(P.P.2) 

1 

(P.M.) 

2 

(P.L.V.1) 

(P.L.V.2) 

Outros. Quais? 
“Monografias, dissertações, 
teses” (P.L.V.2) 

     

Fonte: As autoras. 
 
Legenda: 
P.L.V.1 = Professor de Letras Vernáculas n.1.  
P.L.V.2 = Professor de Letras Vernáculas n.2. 
P.M = Professor de Matemática. 
P.P.1 = Professor de Pedagogia n.1 
P.P.2 = Professor de Pedagogia n.2 
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O que se observa é que nos três cursos participantes da pesquisa as 

leituras mais utilizadas em sala de aula são as leituras acadêmicas, ou seja, leituras 

relacionadas ao curso superior que frequentam. Já as leituras voltadas à literatura, 

jornais e internet são indicadas como muito usadas pelos docentes de Letras 

Vernáculas apenas. 

No bloco Leitura exercida pelos alunos, com a questão Professor 

(a), quais suas considerações acerca das práticas de leitura de seus alunos? 

Com as opções “Leem os textos solicitados pela disciplina, comentam e questionam” 

e “Possuem boa interpretação textual”. 

 

Quadro 9: Considerações docentes sobre as práticas de leitura dos discentes. 
BLOCO Leitura exercida pelos alunos 

Professor (a), quais suas considerações acerca das práticas de leitura de seus 
alunos, em relação ao que está abaixo descrito: 
Em uma escala de 0 a 5, marque 
com X sua resposta. 

1 

Nunca 

2 

Pouco  

3 

Médio 

4 

suficiente 

5 

muito 

 1. Leem os textos solicitados 
pela disciplina, comentam e 
questionam 

 1 

(P.P.2) 

2 

(P.L.V.1) 

(P.P.1) 

1 

(P.L.V.2) 

1 

(P.M.) 

2.  Possuem boa interpretação 
textual. 
 

 1 

(P.P.1) 

3 

(P.L.V.1) 

(P.L.V.2) 

(P.P.2) 

1 

(P.M.) 

 

 

Fonte: As autoras. 
 
Legenda: 
P.L.V.1 = Professor de Letras Vernáculas n.1. 
P.L.V.2 = Professor de Letras Vernáculas n.2. 
P.M = Professor de Matemática. 
P.P.1 = Professor de Pedagogia n.1 
P.P.2 = Professor de Pedagogia n.2 
 

Essa questão se justifica na intenção de compreender a percepção 

dos docentes sobre as práticas de leitura de seus alunos. Na opção “Leem os textos 

solicitados pela disciplina, comentam e questionam” apenas o professor de 

Matemática indicou “muito”, enquanto os professores de Letras se concentraram 

entre “suficiente” e “médio” e os de Pedagogia entre “médio” e “pouco”. Na opção 

“Possuem boa interpretação textual” a maioria (3) se concentrou em “médio”. 

Temos, em geral, que os graduandos em licenciatura participantes 

da pesquisa, segundo o olhar de seu docente, exercem leitura e interpretação de 

nível mediano. 
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Finalizando o questionário, a questão Professor (a), como você 

considera que seus alunos irão atuar quando já graduados e na condição de 

professores, formando alunos leitores? Você considera que eles estão sendo 

preparados adequadamente para isso? De que forma?, pretendeu abrir espaço 

para o docente expor o que pensa a respeito da formação de seus alunos enquanto 

futuros formadores de leitores. As respostas se apresentam na íntegra no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 10: Considerações docentes sobre seus alunos enquanto futuros formadores de leitores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Professor (a), como você considera que seus alunos irão atuar quando já graduados 
e na condição de professores, formando alunos leitores? Você considera que eles 
estão sendo preparados adequadamente para isso? De que forma? 
 
“Julgo que os alunos formados em Matemática terão sucesso nas atividades profissionais. 
Por experiências anteriores todos os alunos formados em Matemática na UEL têm obtido 
bom aproveitamento em curso de Especialização, Mestrado e Doutorado na área de 
Ciências Exatas.” (Professor (a) de Matemática) 
 
“Apesar da “autonomia” ser um dos aspectos a ser desenvolvido pelo estudante de 
Pedagogia (de acordo com o projeto do curso) percebo que as práticas docentes 
estabelecidas mediante um currículo disciplinar, e que portanto, tem limites bastante 
rígidos, trazem a leitura enquanto obrigação diante das solicitações dos professores (nada 
autônomo). Não há no curso espaços coletivos e interdisciplinares de debates, de 
discussões teóricas variadas. Tais atividades acontecem nos pequenos grupos de estudo e 
de pesquisa e atingem somente alguns alunos. Os alunos não estão sendo preparados 
para serem leitores “nem de mundo, nem da palavra”. Para isso, haveria a necessidade de 
se repensar o currículo do curso e localizar a importância que uma leitura autônoma e 
crítica assume na formação do egresso. Preocupa-nos o fato dos alunos só lerem para as 
avaliações e trabalhos, mas não criamos espaços institucionalizados para promover 
mudanças neste sentido.” (Professor (a) de Pedagogia n.1) 
 
“Enquanto professores eles terão que ler mais e dar acesso aos seus alunos a diferentes 
gêneros textuais. Acredito que os alunos estão sendo preparados para uma competência 
leitora, no entanto, muitos não conseguem se organizar para fazer as leituras solicitadas ao 
longo das disciplinas do curso de graduação. Quanto a preparação deste professor para 
formar alunos leitores, isso perpassa pelo incentivo que a Universidade possibilita e a 
própria postura deste professor enquanto leitor, ou seja, se ele no seu cotidiano valoriza a 
leitura e de fato tem práticas de leitura.” (Professor (a) de Pedagogia n.2) 
 
“O aluno é preparado na medida em que a leitura é solicitada e cobrada como parte 
fundamental da atividade acadêmica e posteriormente, profissional.” (Professor (a) de 
Letras Vernáculas n.1) 
 
“Acredito que a proposta de ensino do curso nos quais atuo, visa a formação de bons 
leitores de diferentes gêneros textuais. Isso, provavelmente (resultará), formará professores 
capacitados para trabalharem na formação de alunos leitores.” (Professor (a) de Letras 
Vernáculas n.2) 
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De modo sintetizado, os docentes consideram que os egressos terão 

sucesso nas atividades profissionais e acadêmicas (pós-graduação), que o currículo 

do curso influencia na prática docente ocasionando uma leitura obrigatória e não 

autônoma e crítica, e que a falta de espaços fora da aula para debates é também um 

fator negativo, pois esses momentos são propiciados a apenas uma parcela 

envolvida com pesquisa. 

Julgam também que a formação leitora dependerá tanto da 

Universidade quanto do próprio graduando que precisa “ler mais” cotidianamente. 

São preparados, mas muitos têm dificuldade em se organizar com as solicitações. 

Paralelamente, há também a perspectiva de não estarem sendo preparados para 

serem leitores “nem de mundo, nem da palavra”. 

Também consideram que a competência leitora é formada no 

decorrer das solicitações de leitura acadêmica e profissional, e que como a proposta 

de ensino do curso visa a formação de bons leitores, isso provavelmente 

possibilitará professores formadores de leitores. 

Tem-se assim, o papel do currículo/proposta de ensino do curso 

como influenciador das práticas acadêmicas, tanto como facilitador da formação 

leitora, quanto dificultador ao não propiciar leituras autônomas. É destacado que o 

aluno tem papel ativo em sua própria formação leitora e se nota controvérsias sobre 

a preparação leitora deles por parte dos docentes. 
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CAPÍTULO III 

Considerações acerca dos dados 

 

Os dados proporcionados por meio do uso de questionário aplicado 

junto a discentes e docentes dos cursos de Pedagogia, Matemática e Letras 

Vernáculas, todos com habilitação em Licenciatura na Universidade Estadual de 

Londrina, são apresentados em conjunto agora, pois em alguns momentos se 

cruzam e dão indicadores sobre as práticas de leitura exercidas entre esses 

graduandos, objetivo desta pesquisa. Tem-se primeiro, os dados dos discentes, que 

totalizaram 72 participantes; e em segundo lugar, dos docentes, num total de 8. 

Na Pedagogia, o incentivo à leitura foi indicado como mais intenso 

na infância, havendo um declínio no decorrer da adolescência e fase adulta, 

enquanto Matemática e Letras mantiveram índices relativamente próximos nessas 

três etapas da vida. 

Igualmente na Pedagogia, aparece um declínio de incentivo à leitura 

que se mostra com intensidade por parte da família e decai em relação à escola e à 

universidade, que corresponde à fase adulta, diferentemente dos demais cursos. 

Assim, em relação ao incentivo ao hábito de ler, a família teve seu papel lembrado, 

mas não muito expressivo, com maior destaque entre os alunos de Pedagogia. 

Tem-se que “a aprendizagem inicia no lar” (BALTAZAR; MORETTI; 

BALTHAZAR, 2006, p.29), onde os pais são os primeiros a apresentarem o mundo 

da leitura a seus filhos e essa formação se alonga na vida acadêmica com o papel 

incentivador do professor. “Ao assumir o papel de mediador pedagógico, o professor 

torna-se provocador, contraditor, facilitador, orientador” (GASPARIN, 2007, p.113), 

seja ele universitário ou da Educação Básica.  

Quando se tem a família e a escola como motivadoras do hábito de 

ler, isso se torna um facilitador na formação de leitores, porém a Universidade 

também pode ser espaço de motivação pela leitura, independente da história que o 

aluno possui acerca dela.  

A Universidade tem um papel a cumprir na formação de leitores e os 

dados demonstram que nem sempre esse papel se efetiva, como no caso dos 

estudantes de Pedagogia, onde apenas 20% consideram a Universidade como 

incentivadora da leitura.  
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Um dos indicadores para essa opinião se verifica em outros dados, 

em que os participantes, de modo geral, se referem aos textos acadêmicos como 

obrigatórios, desinteressantes e não prazerosos, ou seja, com pouco sentido. Garcia 

(1996) expressa essa realidade ao dizer que o aluno “perdido na tarefa a que se vê 

obrigado, é impedido de descobrir o fascínio da leitura” (p.26) e também que:   

 

Se, na classe de alfabetização, a criança nos respondeu que 
aprender a ler era importante “para fazer dever, ué!”, no mestrado ou 
doutorado o aluno que tenha coragem dirá que o texto que está 
lendo é importante “porque eu preciso conquistar o título de mestre 
ou de doutor e este é o preço, ué!”. O desejo de ambos está longe, e 
o professor ou professora de cada um está longe de ser um bom 
professor ou boa professora, pois nenhum foi capaz de dar sentido 
àquilo que lhe parecia tão significativo (GARCIA, 1996, p.26). 

 

A autora mencionada, refere-se a mestrandos e doutorandos, mas 

certamente não se diferencia dos graduandos que expressaram essa vivência. Além 

de se verificar os incentivos à leitura presentes ao longo da vida dos acadêmicos, 

também se pretendeu conhecer sobre suas considerações atuais sobre o ato de ler. 

Os graduandos de Matemática e Letras expressaram ter “prazer em 

ler” em sua maioria, enquanto os participantes de Pedagogia apontaram com maior 

ênfase os itens “gostar razoavelmente de ler” e “prazer em ler”, também 

exclusivamente nesse último curso houve indicações apontando para “não gostar de 

ler”.  

Ter prazer pela leitura, em geral, é relacionado pelos participantes 

ao interesse pelo que é lido, ou seja, muitas leituras solicitadas são lidas apenas 

pela exigência de outro, pois nem sempre correspondem ao gosto pessoal.  

A relação com a leitura tem que ser consciente, no sentido de que 

há momentos em que ela é realizada com fins acadêmicos e outros momentos 

exclusivos para formação pessoal, ou seja, da preferência do leitor. Mas pelos mais 

diversos motivos, muitos alunos têm seu universo de livros restritos a no máximo 3 

por ano, mostrando que a busca voluntária por livros muitas vezes é substituída por 

outras fontes, ou por outras prioridades. Aqui não se considera a leitura como 

restrita a livros ou a palavra impressa, mas tem-se ele como um excelente 

instrumento de leitura ainda hoje. 
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A maioria dos participantes dos cursos de Pedagogia e Matemática, 

leram em 2011, entre 1 e 3 livros apenas, índice abaixo da média de leitura anual 

dos brasileiros que é de 4 livros/ano (RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL, 2012). 

Ainda que os participantes do curso de Matemática tenham dito que 

leram entre 1 e 3 livros em 2011, mais da metade disseram que se utilizam mais dos 

impressos originais, nos quais se inclui o livro. Isso pode se referir ao uso corriqueiro 

de obras para estudo, mas sem considerar sua leitura como suficiente para contá-lo 

como lido inteiro.  Os impressos originais também são os mais utilizados em Letras, 

que foi o curso em que os estudantes disseram mais ter lido livros em 2011. 

Por se considerar um aumento de acesso aos materiais de leitura na 

sociedade atual, comparada à sociedade de Gutenberg13, há o seguinte 

questionamento: mesmo com o aumento do número de livros e seu acesso mais 

facilitado, as pessoas/graduandos não têm conseguido manter uma relação próxima 

com ele, assim como no século XV, ou as outras fontes de leitura, como a imagem, 

a internet, a televisão, o filme, a música e outros, têm tomado o espaço ocupado 

quase que exclusivamente pelo livro anteriormente? 

A resposta talvez não seja nem uma, nem outra, apenas há que se 

considerar que conforme se entende, este século XXI tem como proposta a agilidade 

e a comodidade, levando as pessoas a uma vida mais movimentada e 

pretensamente prática, o que gera impactos no mundo da leitura, uma vez que 

pode-se dizer que nunca as pessoas leram tanto quanto agora, porém suas opções 

se expandiram, elencando-se o livro como mais uma opção entre outras, 

evidenciando-se que isso não significa sua substituição.  

Para continuar existindo, o livro, assim como os sujeitos, têm se 

adequado à realidade atual. “Lugar do segredo, templo do segredo! Quanto teve de 

se repensar para permanecer existindo?” (ASSOCIAÇÃO DE LEITURA DO BRASIL, 

2012, p.6).  

Mas se engana quem pensa que as mudanças são restritas a essa 

época, 

 

parece mesmo que o meio fábrica um tipo de condicionamento do 
signo. A escrita assim teria, em certo sentido, sido orientada pelo 
suporte: do pergaminho ao papel, um mundo de sentimentos e 
desejos, de reflexões, dores e amores foi sendo registrado, 

                                                           
13 Inventor da imprensa, século XV. 
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guardado, abandonado, destruído (ASSOCIAÇÃO DE LEITURA DO 
BRASIL, 2012, p.7).  

 

E a partir do século XV, diz Grafton (1999, p.15) que “[...] o livro 

passou a ser a primeira de muitas obras de arte a ser alterada de maneira 

fundamental pela reprodução mecânica”. Com a internet, há a opção de livros 

virtuais (e-books), uma forma de “encaixe” do livro na era digital. 

Em relação às leituras mais utilizadas entre os graduandos em 

licenciatura, participantes da pesquisa, percebe-se que a leitura acadêmica (leituras 

relacionados ao seu curso superior) é a mais utilizada, chegando a ser o dobro que 

em relação à Literatura nos cursos de Matemática e Pedagogia, em seguida vem a 

Literatura que se mostrou com maior intensidade no curso de Letras. Essa realidade 

(de pouca leitura literária) se mostra um tanto quanto diferenciada da observada 

numa questão anterior, onde havia muita proximidade entre a vontade pessoal e as 

necessidades advindas dos estudos – as mais indicadas como fatores que levam os 

graduandos a ler. 

Apenas 20% dos participantes do curso de Pedagogia dizem ser 

incentivados à leitura por parte da Universidade (gráfico 2), apesar dessa realidade, 

a maior porção deles, 46%, dizem ser a “necessidade advinda dos estudos” que 

mais os levam a ler (gráfico 4), além disso, a “leitura acadêmica” relacionada ao 

curso superior também foi apontada como a mais utilizada por eles (gráfico 6).  

Isso pode significar que há uma relevância maior pela leitura não 

acadêmica, uma vez que se aparenta uma desconsideração quanto às leituras 

exigidas no curso. Portanto, apesar de os alunos de Pedagogia admitir lerem muito 

por conta dos estudos (artigos científicos, textos e livros acadêmicos, dissertações, 

etc), apenas 20% admitem o incentivo à leitura por parte da Universidade. 

Se, por um lado, no curso de Pedagogia, tem-se que a Universidade 

não tem tido um papel significativo de resgate do hábito de leitura, por outro lado, 

para os participantes de Letras, a Universidade se mostrou como a maior 

incentivadora, comparada com a família e a escola. Tem-se, olhando para o curso 

de Letras, que na Universidade se pode sim ser incentivado à leitura e se tornar um 

bom leitor mesmo que o incentivo em outras instâncias tenha sido menor. Assim, 

para uma mesma Universidade, percepções diferenciadas de incentivo à leitura 

entre os cursos. 
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Para a questão aberta intitulada “O que você considera, hoje, que 

pode estimular os alunos a se interessarem pela procura cotidiana da leitura? Por 

quê?” tem-se o seguinte: Entre as respostas mais apresentadas, têm-se fatores 

externos às possibilidades do professor, como a família (a mais apontada). Alguns 

participantes colocaram apenas “incentivo desde a infância”, o que pressupõe o 

trabalho da família.  

Além de muitos dos participantes terem afirmado o incentivo que 

tiveram por parte da família na infância e adolescência – apesar do declínio na fase 

adulta – eles apostam no papel significativamente positivo da família na formação de 

leitores, deixando claro que a parceria com a escola é de fundamental importância. 

“Não há melhor escola de formação cultural, social e psicológica que o próprio lar” 

(BALTAZAR; MORETTI; BALTHAZAR, 2006, p.45). 

Do mesmo modo que muitos graduandos disseram na questão II.1 

gostar de leitura relacionadas ao interesse deles, ou seja, pertencente a sua 

realidade, ao que proporciona prazer, eles também vêm isso como um meio de 

estimular seus futuros alunos. Têm a consciência da importância de seu papel em 

sala de aula e expressam que trabalhar a leitura de forma gradual pode ser um bom 

método de incentivo à leitura. 

Se utilizar da curiosidade, de diversos materiais como a internet e o 

gibi, além do diálogo também são ferramentas interessantes lembradas por eles. Em 

relação a “mostrar a importância da leitura” parece ter ficado vago quanto a essa 

intenção, já que é de natureza muito subjetiva o quesito importância de algo para 

cada sujeito. O mesmo ocorre em relação à biblioteca, no sentido de o que fazer 

com ela, com seu acervo, suas possibilidades. 

Algumas dessas respostas coincidem com as apresentadas à 

questão “Enquanto futuro professor, você sente que poderá proporcionar situações 

adequadas que levem seus alunos a ler? De que forma?”, onde se destaca a 

utilização de uma leitura interessante e prazerosa, também o papel da diversidade 

de materiais e gêneros de leitura, além da necessidade de serem adequadas ao 

contexto, faixa etária ou realidade do aluno e o estímulo constante. Também 

expressam, apesar de em menor destaque, a importância da curiosidade, do debate, 

das histórias em quadrinhos, da biblioteca e sendo modelo de leitor. 

A proximidade entre as respostas dessas duas últimas questões 

tendem a demonstrar como que para esses graduandos os mesmos estímulos 
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necessários a eles lerem também são válidos como estratégias na formação de seus 

futuros alunos, já que a primeira questão aberta se tratava dos alunos em geral, 

incluindo os próprios graduandos.  

Um aspecto comum às duas questões que se destaca 

implicitamente é a liberdade, quanto mais livre é a escolha pela leitura, mais chance 

ela tem de ser prazerosa.  

 

Como é um ato de liberdade, de escolha individual, a leitura 
pressupõe uma finalidade, um objetivo, um propósito. E tanto a 
leitura utilitária quanto a leitura que dá prazer são atividades 
motivadas pela inserção no mundo, determinadas pela leitura do 
mundo (BARZOTTO, 1999, p.74). 

 

O prazer pela leitura, destacado pelos discentes e já dialogado com 

autores como Smith (1999) e Freire (1999) no primeiro capítulo, tem sido 

compreendido como uma ação significativa, que vai além da decodificação dos 

signos gráficos, sendo entendido nos sentidos que lhe serão atribuídos.  

Finalizando os dados dos discentes, tem-se os dados obtidos com o 

questionário aplicado junto aos docentes, que totalizaram 5 participantes.  

Entre as respostas para “O que o (a) leva a ler?”, para os docentes, 

estão a vontade pessoal, os estudos e a profissão, pois compreendem a 

necessidade de, enquanto professores, exerceram a leitura cotidianamente tanto 

para seu aperfeiçoamento, quanto para serem exemplos aos alunos. 

Para a questão sobre os gêneros de leitura mais explorados em sala 

de aula e/ou indicados aos alunos, tem-se a “leitura acadêmica” (Ex: Textos, artigos, 

livros relacionados à faculdade) como a mais indicada pela maioria dos professores 

(4) sendo “muito” utilizada por eles. 

As “Outras leituras” (Ex: Literatura, jornal, revista, internet) foi 

indicada de “pouco” a “suficiente” pelos professores de Pedagogia e Matemática, 

enquanto que os de Letras se concentraram em “muito”. 

Vê-se que, a leitura acadêmica tem sido a mais utilizada pelos 

docentes na licenciatura, o que não foge do esperado, pois os graduandos precisam 

se apropriar do conteúdo específico da disciplina ou do curso em geral, e essas 

leituras normalmente se dão por meio dos textos indicados pelos docentes. Mas se 

pode considerar também o papel da multiplicidade de leitura existente hoje como 

estratégia motivadora, já que o leitor atual é exigente.  
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[...] em um mundo de múltiplos textos, não há razão para não 
explorarmos na escola, na academia, essa diversidade textual, 
quando se trata do processo de ensino e aprendizagem e, 
particularmente, quando se tem o propósito de formar leitores 
(REZENDE, 2009, p.46). 

 

Como a formação leitora não depende apenas do professor, mas 

primeiramente do próprio aprendiz, é fundamental que ele seja atuante nesse 

processo, que confie na proposta do professor, se comprometa com a reflexão do 

texto e esteja aberto ao diálogo e à contribuição esperada pelo professor. 

Foi solicitado que o professor descrevesse suas considerações 

acerca das práticas de leitura de seus alunos.  

Em geral, a prática de leitura exercida pelos graduandos em 

licenciatura, a partir da visão de seus docentes, foi apontada como mediana em 

relação a ler, comentar e questionar os textos solicitados e também acerca da 

interpretação textual. Em Matemática, no entanto, esses aspectos de leitura são 

vistos pelo docente como “suficiente” e “muito”, enquanto em Pedagogia a 

concentração está mais em “pouco” e "médio”. 

Assim, se vê o olhar do docente sobre a participação discente nas 

práticas de leitura, que como visto, nem sempre estão abertos às leituras solicitadas 

pelos mais diversificados motivos.  

Para muitos desses discentes o despertar para o leitor criativo 

precisa de mais estímulo. “O Leitor Criativo é capaz de, mais do que decifrar, 

compreender a fundo e com amplidão o que está acontecendo” (PERISSÉ, 2004, 

p.35). Mas não raro, o professor se vê perdido na tarefa de ao menos fazer com que 

seus alunos decifrem os textos, a compreensão mais aprofundada vem com o 

diálogo na sala de aula. 

Ao final, as impressões dos docentes acerca da formação leitora dos 

graduandos e perspectivas futuras enquanto formadores de leitores. “Professor (a), 

como você considera que seus alunos irão atuar quando já graduados e na condição 

de professores, formando alunos leitores? Você considera que eles estão sendo 

preparados adequadamente para isso? De que forma?” 

Tem-se que, de modo sintetizado, os docentes consideram que os 

egressos terão sucesso nas atividades profissionais e acadêmicas futuras. Que o 
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currículo do curso influencia na prática docente e a falta                                                                   

de espaços fora da aula para debates é um fator negativo. 

Está presente que a formação leitora dependerá tanto da 

Universidade quanto do próprio graduando, que precisa “ler mais” e se organizar 

com as solicitações que ajudam na formação da competência leitora. Paralelamente 

há a perspectiva de não estarem sendo preparados para serem leitores “nem de 

mundo, nem da palavra” (P.P.1)14. Barzotto (1999) vê para essa última situação o 

papel do corpo social: 

 

A formação do leitor, quero enfatizar, não é um produto do acaso; o 
potencial que todos os seres humanos possuem para ler o mundo e 
a palavra (ou qualquer outro tipo de signo) não vai se desenvolver na 
vida da pessoa, caso as condições para a produção da leitura não se 
fizerem presentes no corpo social. (p.165) 

 

Como não sendo produto do acaso, a formação leitora exige a 

participação de diversos atores que se somam na promoção do hábito prazeroso de 

ler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Fragmento da resposta dada pelo Professor (a) de Pedagogia numero 1 (P.P.1). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de caracterizar as práticas de leitura exercidas entre 

graduandos com habilitação em Licenciatura e seus professores nos cursos de 

Matemática, Pedagogia e Letras Vernáculas da Universidade Estadual de Londrina, 

o estudo feito permite considerar que: 

� Os graduandos em licenciatura em geral têm prazer pela leitura, 

apenas em Pedagogia houve algumas indicações de não gostar de ler por fatores 

como falta de incentivo, de paciência e a preguiça. 

� O prazer pela leitura está relacionado ao interesse pelo assunto 

e à não obrigatoriedade de ler. 

� A leitura acadêmica se diferencia da leitura prazerosa. 

� A leitura relacionada ao curso acadêmico é a mais utilizada 

pelos graduandos. É também a mais utilizada por seus professores, que, com 

exceção dos de Letras Vernáculas, se utilizam pouco de outras leituras como 

literatura, jornal, revista, internet. 

� A quantidade média de livros lidos em 2011 pelos graduandos 

em geral é inferior à média nacional, qual seja de 4 livros/ano, com exceção de 

Letras Vernáculas. 

� Os graduandos consideram importante o papel da família na 

formação de leitores, mas o incentivo derivado dela fica quase que exclusivo à 

infância, exceto em Pedagogia. 

� A Universidade, enquanto incentivadora pela leitura é lembrada 

com mais ênfase apenas no curso de Letras, comparada com a família e a escola. 

� Apesar de lerem muito em decorrência do curso superior que 

realizam, poucos graduandos da Pedagogia consideram a Universidade como 

incentivadora. 

� A família, o interesse e o prazer pelo material de leitura são 

vistos como motivadores para os alunos/graduandos lerem. Os dois últimos 

aspectos também são destaques como estratégias, que os graduandos realizarão 

quando na condição de professores no trabalho com a leitura, além da diversidade 

de gêneros e suportes, leituras adequadas ao contexto do aluno e estímulo, entre 

outros. 
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� Entendem os professores como mediana as práticas de leitura 

dos graduandos nos quesitos de ler, comentar, questionar os textos solicitados e 

acerca da interpretação textual, com exceção do curso de Matemática que ficou 

acima. 

� Dois fatores que tiveram percentagens praticamente iguais 

demonstram o que leva os graduandos a ler: vontade pessoal e estudos. No entanto, 

outras leituras além das relacionadas ao estudo têm sido pouco ou nunca utilizadas. 

� Não há equilíbrio entre os dois fatores mencionados (vontade 

pessoal e estudos). Poder-se inferir que as leituras relacionadas aos estudos 

correspondem a vontades pessoais, no entanto, outros dados demonstraram haver 

para os graduandos diferenciação entre leitura por prazer e leitura acadêmica, pois 

nesta há obrigatoriedade e nem sempre condiz com o interesse pessoal. 

�  Os professores consideram que seus alunos estão sendo 

preparados como formadores de leitores, mas que isso também demanda esforços, 

pois devem ler mais e se organizarem, além da influência do currículo do curso 

como facilitador ou não de suas práticas. Houve também quem julgou a falta de 

espaços de debates como empecilho, e que não há, de fato, uma formação leitora 

da palavra e do mundo. 

Ressalta-se a partir do que foi dito acerca dos dados, que os 

projetos de pesquisa se mostram como um espaço coletivo de leituras e debates 

que aproximam o aluno não só da leitura, mas da prática investigativa e da reflexão 

crítica. Esses momentos poderiam não ser restritos a uma parcela, para que os 

alunos em geral possam chegar ao exercício da leitura autônoma.  

Considera-se que o prazer de ler, necessário na formação inicial do 

professor, existe entre os graduandos da pesquisa, porém desvinculado da leitura 

acadêmica. Essa situação aponta para a necessidade de se buscar os meios para 

atingir o prazer de ler nas atividades contempladas nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Essa busca não é unilateral, é necessário o envolvimento do 

graduando, já que ele é o principal interessado em sua formação, como também é 

imprescindível que seus professores sejam leitores comprometidos, proporcionando 

os meios necessários para a amplitude de visão de leitura. Para tanto, ressalta-se 

que a utilização de leituras múltiplas pode ser colaborativa na formação de leitores, 
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pois o texto acadêmico não corresponde, suficientemente para o século XXI, por si 

só, da formação leitora crítica. 

Essa formação leitora que se espera que ocorra na licenciatura vem 

somar com a formação pessoal do futuro professor, que junto a seus futuros alunos, 

poderá propiciar práticas de leitura mais diversificadas, menos restritas, mais 

humanas.  

Assim considerado, a Universidade tem muito a contribuir na 

formação leitora dos professores que pretende formar, para que eles tenham 

subsídios suficientes para terem a leitura em sentido lato no seu fazer, motivando 

seus alunos a se apossarem dos encontros com si e com o mundo, mediados pelo 

universo da leitura. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O ATO DE LER NA LICENCIATURA: 
 AS PRÁTICAS DE LEITURA JUNTO AOS FUTUROS FORMADORES DE LEITORES 

 
Cristina N. Araújo (Discente do 3º ano de Pedagogia) 

Profa.Dra. Lucinea A. Rezende (Orientadora) 
Universidade Estadual de Londrina 

 
Caro discente, pedimos sua colaboração no sentido de responder às questões abaixo. Suas 
respostas auxiliarão no levantamento de dados para o Trabalho de Conclusão de Curso de 
Cristina N. Araujo, orientada pela Profa.Dra. Lucinea A. Rezende. O trabalho tem por 
objetivo caracterizar a leitura presente na vida cotidiana de discentes em licenciatura, bem 
como as possíveis repercussões que ela poderá ter na vida deles. Você também tem a 
opção de não responder. Sua identidade será totalmente preservada.  
Idade:........................                        (   ) Masculino           (   ) Feminino  

 

Eu, ___________________________________________________, após ter lido e 

recebido todas as informações necessárias referentes à pesquisa, concordo em participar e 

autorizo o uso das informações aqui concedidas para fins acadêmicos. 

 

_________________________________            Em ____/___/____.        

                        Assinatura do Participante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 O que o (a) leva a ler? 
 

Quantos livros, em média, você leu 
esse ano? 

BLOCO I – Incentivo à leitura 
 
I.1 Você considera que foi incentivado à leitura: (Marque com X as alternativas que 
correspondem a sua resposta) 

 
I.1.a (    ) Na infância    (    ) Na adolescência    (    ) Na fase adulta 
 
I.1.b (    ) Por parte da família     (    ) Por parte da escola   (    ) Por parte da Universidade  
 
I.1.c (    ) Não foi incentivado(a)    (    ) Outros, quais?........................................................ 
 
 

BLOCO II – Caracterização da leitura hoje 

II.1Sobre leitura você:  

(   ) Tem prazer em ler 

(   ) Gosta razoavelmente de ler 

(   ) Não gosta de ler 

Justifique sua resposta:  
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(    ) Vontade pessoal (    ) 1 a 3 livros 

(    ) Estímulo por parte da família (    ) 4 a 7 livros 
(    ) Necessidade advinda de estudos (    ) mais de 7 livros 

(    ) Necessidade advinda da profissão  
(    ) Outros, quais? 
 
 
 

 

II. 3 Quais os gêneros textuais que você mais utiliza? 

 

Em uma escala de 0 a 5, marque 
com X sua resposta. 

1 

Nunca 

2 

Pouco  

3 

Médio 

4 

suficiente 

5 

muito 

Leitura acadêmica (Ex: Livros, 
artigos científicos relacionados ao 
curso superior que você realiza) 

     

Literatura (Ex: Romance, Ficção, 
Comédia, Drama, etc)  

     

Outros. Quais?      

II.4  Os textos que você utiliza geralmente são: 

(    ) Digitais (virtuais) 

(    ) Impressos originais (livros, revistas científicas) 

(    ) Fotocopiados 

 

II.5.a  O que você considera, hoje, que pode estimular os alunos a se 

interessarem pela procura cotidiana da leitura? Por quê? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

II.5.b Enquanto futuro professor, você sente que poderá proporcionar situações 

adequadas que levem seus alunos a ler? De que forma? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O ATO DE LER NA LICENCIATURA: 
 AS PRÁTICAS DE LEITURA JUNTO AOS FUTUROS FORMADORES DE LEITORES 

 
Cristina N. Araújo (Discente do 3º ano de Pedagogia) 

Profa.Dra. Lucinea A. Rezende (Orientadora) 
Universidade Estadual de Londrina 

 
Caro professor, pedimos sua colaboração no sentido de responder às questões abaixo. 
Suas respostas auxiliarão no levantamento de dados para o Trabalho de Conclusão de 
Curso de Cristina N. Araujo orientada pela Profa.Dra. Lucinea A. Rezende. O trabalho tem 
por objetivo caracterizar a leitura presente na vida cotidiana de discentes em licenciatura, 
bem como as possíveis repercussões que ela poderá ter na vida deles. Você também tem a 
opção de não responder. Sua identidade será totalmente preservada.  
 
Disciplina que leciona:...........................................................................................                     

Titulação:.................................................   (   ) Masculino           (   ) Feminino  

 

Eu, ___________________________________________________, após ter 

lido e recebido todas as informações necessárias referentes à pesquisa, concordo 

em participar e autorizo o uso das informações aqui concedidas, para fins 

acadêmicos. 

 

_________________________________            Em ____/___/____.        

                        Assinatura do Participante  
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BLOCO Leitura hoje 
II.1 O que o (a) leva a ler? 
 
(    ) Vontade pessoal 
 
(    ) Estímulo por parte da família 

(    ) Necessidade advinda de estudos 

(    ) Necessidade advinda da profissão 

(    ) Outros, quais? 
 
 

BLOCO Leitura em sala de aula 
 

III.1 Professor (a), quais gêneros de leitura são mais explorados em sala de aula  
e/ou indicados aos seus alunos?  
 
Em uma escala de 0 a 5, marque 
com X sua resposta. 

1 
Nunca 

2 
Pouco  

3 
Médio 

4 
suficiente 

5 
muito 

1. Leitura acadêmica (Ex: Textos, 
artigos, livros relacionados à 
faculdade) 

     

2. Outras leituras (Ex: Literatura, 
jornal, revista, internet)  

     

Outros. Quais?      

BLOCO Leitura exercida pelos alunos 

IV.1 Professor (a), quais suas considerações acerca das práticas de leitura de 
seus alunos, em relação ao que está abaixo descrito: 
 

Em uma escala de 0 a 5, 
marque com X sua resposta. 

1 

Nunca 

2 

Pouco  

3 

Médio 

4 

suficiente 

5 

muito 

 1. Leem os textos solicitados 
pela disciplina, comentam e 
questionam. 

     

2.  Possuem boa interpretação 
textual. 
 

     

IV.2 Como você considera que seus alunos irão atuar quando já graduados e na 

condição de professores, formando alunos leitores? Você considera que eles estão 

sendo preparados adequadamente para isso? De que forma?  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 


