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RESUMO 
 

O presente trabalho objetivou identificar quais os gêneros de leituras que o curso de 
Pedagogia tem proporcionado aos alunos no decorrer de sua formação, bem como a 
influência dessas leituras em sua futura prática. Este nos levou a seguinte 
indagação: O curso de Pedadogogia tem proporcionado a leitura no cotidiano 
acadêmico dos graduandos, uma vez que estes serão profissionais da Educação e, 
consequentemente, incentivadores de leitores? Deste modo, delimitamos o nosso 
público ao quarto ano de Pedagogia, posto que, alguns já estão, e outros em breve 
estarão na condição de professores. Desenvolvemos o trabalho a partir de autores 
que tratam sobre a leitura, linguagem, formação crítica e formação de leitores como 
Freire (2011), Bakhtin (1997), Candido (1967), Vigotski (2008), Rezende (2007) e 
Saviani (1992). Os dados da pesquisa foram obtidos, por meio, de questionário 
aplicados a 78 alunos do Curso de Pedagogia de uma Universidade de grande porte 
do Norte do Paraná, constituindo 38 alunos do período matutino e 40 alunos do 
período noturno. O questionário foi dividido em três etapas: Etapa I: Leitura; Etapa II: 
Fontes diversificadas de Leituras e Etapa III: Leitura na graduação. Utilizou-se da 
abordagem quanti-qualitativa para compor o trabalho. Os resultados da pesquisa 
apontam que a formação dos graduandos de Pedagogia necessitam de maior 
ênfase nas múltiplas linguagens, pois as leituras que se restringem ao universo 
acadêmico não tem dado subsídio para uma formação leitora crítica aos futuros 
professores. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Antigamente, antes da invenção da imprensa, a leitura era privilégio 

de poucos, um privilégio destinado à elite. A leitura, como potencialidades 

intelectuais, passou a ser exigida com o desenvolvimento tecnológico e econômico 

(BAMBERGER, 2010, p.09). Tal desenvolvimento diz respeito às exigências do 

modo de produção vigente, uma vez que era necessário um “intelectual” para pensar 

em projetos e estratégias para aumentar a produção capitalista. 

 Com a Constituição Federal de 1988, Art. 205, a educação torna-se 

direito de todos e dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Deste 

modo, podemos considerar que o acesso à leitura é um direito essencial do cidadão 

e uma importante ferramenta civilizatória, de inclusão social e de humanização, além 

de contribuir na transformação do indivíduo. A leitura proporciona a apropriação dos 

conhecimentos e reflexão do mesmo sobre os acontecimentos. 

 Mesmo sendo direito essencial do cidadão, este não nasce leitor e 

não aprende no decorrer da sua vida a lidar com o ato de ler em seus múltiplos 

aspectos, pois o ato de ler se refere à leitura que fazemos do mundo o tempo todo 

(FREIRE, 2011). A leitura de mundo acontece antes da apropriação da linguagem 

escrita. Posto isso, Saviani (1992) aponta que o homem não nasce homem, ele se 

constrói por meio do contexto social ao se relacionar com o outro, porém para saber, 

pensar, agir e avaliar suas atitudes e decisões ao longo da vida é preciso aprender, 

o que implica um saber sistematizado, o que configura o trabalho educativo.  

 Deste modo, faz-se necessário pessoas que suscitem o prazer pela 

leitura, pois nos dados apresentados pela 3º edição da pesquisa Retratos da Leitura 

no Brasil, encomendada pelo Instituto Pró-Livro1 e pelo Ibope Inteligência2  no ano 

                                                           
1
 O Instituto Pró-Livro (IPL), criado no final de 2006 pelas entidades do livro – Abrelivros, CBL e SNEL é mantido 

com recursos constituídos por contribuições dessas entidades e de editoras, com o objetivo principal de 
fomento à leitura e à difusão do livro. Sua criação foi uma resposta do mercado editorial a compromisso 
assumido entre representantes do governo e as entidades do livro frente à desoneração fiscal e, mantém-se 
tendo como principal estratégia desenvolver ações voltadas a subsidiar ações do governo e orientar políticas 
públicas. Para melhor atender a essa missão foi constituída como Organização Social Civil de Interesse Publico – 
OSCIP. 
2
 O IBOPE Inteligência é uma das empresas que melhor entende o comportamento e as opiniões dos cidadãos e 

consumidores latino-americanos. No Grupo IBOPE a unidade especializada em estudos customizados, 
qualitativos e quantitativos, com os quais oferecem diagnósticos e recomendações estratégicas. O IBOPE 
Inteligência é uma das empresas que melhor entende o comportamento e as opiniões dos cidadãos e 
consumidores latino-americanos. No Grupo IBOPE a unidade especializada em estudos customizados, 
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de 2012, revela uma queda no número de leitores de 9,1% no mesmo tempo em que 

a população aumentou 2,9% neste período. De 95,6 milhões de leitores em 2007, o 

índice declinou para 88,2 milhões de leitores (50% da população), com dados de 

2011, para uma população de 178 milhões de habitantes. 

 Para obtenção dos dados, da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 

foram realizadas entrevistas com 5.012 domiciliares (acima de 5 anos), em 315 

municípios em todos os Estados brasileiro. Os dados revelam que 57% dos leitores 

são mulheres e 43% homens. Na porcentagem de leitores por região, constatou-se 

que o Nordeste (51%) e o Centro-Oeste (53%) estão acima da média, o Sudeste 

está na média com 50% de leitores e o Sul (43%) e o Norte (47%) estão abaixo da 

média Nacional. 

 Ainda sobre os dados apresentados pela pesquisa Retratos da 

Leitura no Brasil, são classificados como leitores quem leu um livro inteiro ou em 

partes, pelo menos um livro nos últimos três meses (anterior) da pesquisa e não-

leitor quem não  leu nenhum livro nos últimos três meses. O percentual de leitura 

entre 2007 e 2011 caiu 8 pontos, de 36% que cultivavam o hábito de ler em tempo 

livre baixou para 24%. Neste mesmo período o prazer em assistir televisão no tempo 

livre aumentou de 77% para 85%, bem como outros meios tecnológicos como 

vídeos, DVDs e navegar na internet aumentaram em seu percentual no decorrer dos 

quatro anos. Mesmo com o baixo índice de interesse pela leitura, quando os 

entrevistados são questionados sobre o que a leitura significa, 64% em 2011, 

afirmam que é fonte de conhecimento para vida e na afirmação “Ler bastante pode 

fazer uma pessoa ‘vencer na vida’ e melhorar a sua situação socioeconômica”, 

novamente 64% concordaram. É importante analisarmos que mesmo 

reconhecendo que a leitura é algo essencial na apropriação do conhecimento e que 

a mesma proporciona refletir sobre o meio social a sua volta, muitos estão sempre 

em busca da comodidade, prazeres e agilidade pelos meios tecnológicos. 

 Quando os entrevistados são questionados: Quem mais influenciou 

os leitores a ler, 45% responderam que o professor e a professoras são os que 

incentivam os leitores. 

                                                                                                                                                                                     
qualitativos e quantitativos, oferece diagnósticos e recomendações estratégicas. As atividades do IBOPE 
Inteligência são regidas por padrões éticos da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (ABEP) e da 
World Research Association (ESOMAR). 
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 Partindo destes dados é que se apresenta a temática de pesquisa 

deste trabalho: A leitura no cotidiano acadêmico do Curso de Pedagogia em uma 

Universidade Pública de grande porte do Norte do Paraná. O que nos leva a 

seguinte indagação: O Curso de Pedagogia tem proporcionado múltiplas leituras no 

cotidiano acadêmico dos graduandos, uma vez que estes serão profissionais da 

Educação e, consequentemente, incentivadores de leitores? 

 Assim, nosso objetivo geral foi identificar quais os gêneros de 

leituras que o curso de Pedagogia tem proporcionado aos alunos no decorrer de sua 

formação, bem como a influência dessas leituras em sua futura prática. Nossos 

objetivos específicos formam verificar quais foram as leituras mais realizadas 

durante o curso; refletir sobre as contribuições das leituras realizadas no curso para 

formação do pedagogo e identificar quais foram as contribuições das leituras para 

uma nova visão de mundo. 

 A pesquisa foi realizada com alunos do quarto ano de Pedagogia de 

uma Universidade Pública de grande porte do Norte do Paraná. Participaram da 

pesquisa 38 discentes3 do período matutino e 40 discentes do período noturno. 

Utilizamos para coleta de dados um questionário contendo questões abertas e 

fechadas. 

 Assim, essa pesquisa estrutura-se da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, o percurso metodológico, refere-se às escolhas quanto a abordagem da 

pesquisa, a limitação dos sujeitos envolvidos, o instrumento utilizado para coleta de 

dados e os procedimentos que foram empregados para análise dos mesmos. 

 No segundo capítulo, a discussão é acerca da leitura de mundo para 

formação humana, pautada em autores como Freire (2011), Bakhtin (1997), Vigotski 

(2008) e Candido (1967) que retratam que a leitura do meio em que está inserido é 

delimitada pelo contexto social. 

 O terceiro capítulo destina-se a apresentação e análise dos dados, 

considerando as respostas dos participantes e com um olhar mais aprofundado 

sobre a pesquisa proposta. Finaliza-se o trabalho com as considerações acerca dos 

dados referente ao que se objetivou inicialmente sobre o tema proposto.  

 

                                                           
3
 Utilizam-se os termos graduandos/estudantes/alunos/ discentes como sinônimos para se referir aos 

participantes da pesquisa que cursam Pedagogia. 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

Neste trabalho nos utilizaremos dos pressupostos metodológicos da 

pesquisa descritiva com delineamento quanti-qualitativa, uma vez que são utilizados 

números/dados quantificáveis. Sendo assim, 

A partir do momento em que a pesquisa centra em um problema 
específico, é em virtude desse problema específico que o 
pesquisador escolherá o procedimento mais apto, segundo ele, para 
chegar à compreensão visada. Poderá ser um procedimento 
quantitativo, qualitativo, ou uma mistura de ambos. O essencial 
permanecerá: que a escolha da abordagem esteja a serviço do 
objeto de pesquisa, e não o contrário, com o objetivo de daí tirar, o 
melhor possível, os saberes desejados (LAVILLE; DIONE, 1999, p. 
43).  

 Porém, mesmo com a utilização de ambas as abordagens em alguns 

momentos, prevalecerá em nossa pesquisa a abordagem qualitativa, pois segundo 

Laville e Dione (1999), os dados obtidos quantitativamente, se compuseram como 

fonte de análise na relação com outras informações obtidas por fontes documentais 

e estudos teóricos, visto que a abordagem qualitativa é a mais apropriada no que se 

diz respeito a Educação (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

 Iniciamos o trabalho com uma revisão bibliográfica pautando-se na 

área da educação com o foco na leitura de múltiplos textos para formação de um 

homem crítico e reflexivo. Este processo de levantamentos de bibliografias é 

considerado importante, 

[...] tanto como fontes, quanto como referencial teórico, ou ainda por 
conter reflexões e análises teórico-conceituais que complementam 
ou se contrastam com as opções eleitas pelo referencial teórico, ou 
enfim, por conter pesquisas muito relevantes com tema, problema 
e/ou metodologia semelhantes as proposta no projeto (GROPPO, 
2007, p.65). 

 Desta forma, o estudo bibliográfico é proeminente e indispensável 

para uma fundamentação teórica consistente, pois é por meio do estudo bibliográfico 

que o pesquisador, “[...] a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 

constantes no texto” (SEVERINO, 2007, p.122), irá realizar o seu trabalho, 

contribuindo também na ampliação do seu olhar sobre o objeto de estudo, bem 

como, desvendar questionamentos ainda não explorados. Este processo é afirmado 
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em Marconi e Lakatos (1996, p.66), quando relatam que “[...] 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”. 

 No segundo momento, para obtenção de dados utilizou-se o 

questionário, pois esta fonte nos oferecerá a base para análise, por ser considerada 

pertinente para o alcance do objetivo do trabalho. 

 Segundo Groppo (2007), o questionário é uma relação de questões 

a ser apresentadas a alguém que guarda informações sobre o tema e que 

conhecidas poderão ajudar a responder o questionamento manifesto pelo problema, 

posto isso, optamos pelos alunos do Curso de Pedagogia da UEL, em razão deste 

estarem prestes a assumir o seu papel de professor, como formadores de alunos 

leitores críticos e reflexivos a partir de diversas leituras. 

 Marconi e Lakatos (1996) apontam que o questionário é um 

instrumento muito útil, uma vez que economiza tempo; há maior liberdade e 

segurança nas respostas; atinge um número maior de pessoas ao mesmo tempo; 

alcança respostas mais rápidas e precisas, entre outros. 

 Os questionários foram aplicados em 2013 nas turmas do 4º ano do 

Curso de Pedagogia de uma Universidade Estadual do norte do Paraná, tanto no 

período matutino quanto noturno.  Participaram da pesquisa 78 alunos, sendo 38 

alunos do matutino e 40 alunos do noturno. 

 E como em todos os anos este não é diferente, pois dos 78 alunos 

que fizeram parte da pesquisa, 76 são do sexo feminino, sendo apenas 2 alunos do 

sexo masculino. Esta feminização do professorado é um fenômeno da viragem do 

século XX, introduzindo um dilema entre as imagens femininas e masculinas da 

profissão (NÓVOA, 1995). 

 Como os alunos que participaram da pesquisa estudavam em 

horários diferentes, a aplicação do questionário foi realizada em dias diferentes e 

conforme a liberação do professor presente em sala. Realizamos a primeira 

pesquisa no período noturno, em que dos 40 alunos deste período, 25 eram da 

turma que foram os primeiros a participar e 15 da segunda turma. 

 No decorrer da semana, fizemos o mesmo procedimento no período 

da manhã, indo separadamente nas duas turmas. Na primeira turma participaram 18 
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alunos; e na segunda turma, 20 alunos responderam os questionários. Mesmo não 

sendo a totalidade dos alunos matriculados, houve uma contribuição significativa dos 

mesmos com a pesquisa, não encontramos nenhuma dificuldade em aplicar os 

questionários, pois alunos e professores disponibilizaram um tempo para que a 

mesma fosse realizada.  

 O questionário foi dividido em três etapas: Etapa I: Leitura; Etapa II: 

Fontes diversificadas de Leituras e Etapa III: Leitura na Graduação.  

 Na etapa I, há nove questões, em que consistem três questões 

fechadas e seis questões abertas, com relação à frequência de leitura, os tipos de 

leituras que realizam, se adquirem livros, se consideram que a Universidade 

contribui para formar um bom leitor e se a leitura interfere ou altera a escrita. 

 Na etapa II, há quatro questões, sendo duas abertas e duas 

fechadas. Neste momento, os questionamos a respeito das fontes de leituras, quais 

recursos utilizam para leitura e se a internet e os outros recursos midiáticos são 

considerados, por eles, uma ferramenta de leitura? 

 Na etapa III, todas as questões são abertas e nesta se concentra o 

foco da nossa pesquisa, uma vez que os questionamos quais foram os tipos e 

leituras realizadas no curso, o que elas lhe proporcionaram na sua prática educativa 

e qual a visão de mundo estas lhe proporcionaram? 

Para análise dos dados, apresentaremos dois gráficos à maioria das 

questões, sendo que cada gráfico representa um período, uma vez que cada um 

apresenta suas particularidades.  

 Para isto, apoiaremos as análises no referencial teórico que embasa 

os conceitos acerca da leitura. 
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3. LEITURA DE MUNDO PARA FORMAÇÃO HUMANA 

 O homem da caverna tentou de algum modo manter uma 

comunicação e expressar seus pensamentos e ideias por meio de algo interagindo 

com o meio. A princípio seus registros reflexivos foram através de pinturas, 

desenhos, riscos e símbolos expostos nas rochas. Glenisson (1961, p. 42) expressa: 

O homem após a escrita, o homem “histórico”, não é mais velho do 
que cinco milênios. Isto é bem pouco frente aos seiscentos milênios 
dos tempos sem escrita, a cujo respeito apenas dispõe de 
informações proporcionadas pelos restos, pelos vestígios de toda 
categoria, os desenhos e as pinturas nas paredes das cavernas que 
se constituem em objeto de estudo da arqueologia. Sem dúvida a 
regra não é completamente observada pelos povos aos quais se 
reserva, desde pouco tempo, a qualificação de proto-históricos. 
Situam-se eles na fronteira, instalados concomitantemente no limite 
extremo da pré-história e no limiar da história, pois são conhecidos 
tanto pelas pesquisas arqueológicas, quanto pelas tradições escritas 
de seus vizinhos, já possuidores de um alfabeto. 

Não tinha a língua propriamente dita como instrumento de 

comunicação, porém se utilizava de outras linguagens, permitindo para nós dos dias 

atuais, uma leitura acerca desses resquícios. 

Assim, no processo de desenvolvimento humano, a língua torna-se 

ferramenta de interação; não única, mas essencial para uma conversa pessoal. É 

preciso a partir daí ensinar o indivíduo, por meio da leitura e escrita que seja crítico e 

reflexivo, porém esses aspectos são melhores desenvolvidos ao longo de sua vida. 

 A linguagem falada, no qual a criança pode desenvolver sozinha, se 

difere da linguagem escrita tanto na estrutura como no funcionamento, pois esta 

requer grandes esforços, atenção e trabalho consciente. Quando a criança aprende 

a escrever ela incide a substituir as palavras por imagens de palavras, ou seja, a fala 

que era apenas imaginada passa a ser representada por meio de signos escritos ou 

símbolos alfabéticos, que devem ser memorizados e estudados antes. Segundo 

Vigotski (2008), a linguagem falada não tem que ser constantemente dirigida, já na 

linguagem escrita há uma obrigatoriedade de criar situações para nós mesmos para 

que se torne inteligível, exigindo um distanciamento da situação real. 

 Bakhtin (1997) aponta que a escrita exige um trabalho consciente, 

pois a relação com a fala oral é diferente com a fala interior. E é por meio da palavra, 

o “[...] modo mais puro e sensível da relação social”, que “a consciência individual 
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não só nada pode explicar, mas ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir 

do meio ideológico e social”, adquirindo forma e existência nos signos (BAKHTIN, 

1997, p.36). 

 Para Vigotski (2008) a escrita é considerada simplesmente como 

uma habilidade motora para psicologia. No entanto, a linguagem escrita é “um 

sistema particular de símbolos e signos cuja denominação prenuncia um ponto 

crítico em todo o desenvolvimento cultural da criança” (VIGOTSKI, 2008, p.126). 

Deste modo, a linguagem escrita é composta por um sistema de signos que marcam 

a linguagem falada em seus sons e palavras, estes, porém, são signos das relações 

reais.  

 A palavra como signo, “nada mais é do que a materialização da 

comunicação” (BAKHTIN, 1997, p.36), pois é por meio da palavra que há uma 

relação social. Com essa relação desenvolve-se a consciência por meio de um 

material flexível, a palavra, que é utilizável como signo interior, que acompanha toda 

criação ideológica e os processos de compreensão de todos os fenômenos 

ideológicos. No entanto, “[...] tudo que é ideológico é um signo” (BAKHTIN, 1995, 

p.31) e todo signo apresenta uma variedade de representações, como linguagem, 

gestos, imagem e sons e quando estes se envolvem com conhecimentos anteriores, 

proporcionam um significado, ou seja, o significado se remete a compreensão de 

que o sujeito dá ao signo, pois “a criação ideológica – ato material e social – é 

introduzida à força no quadro da consciência individual. Esta, por sua vez é privada 

de qualquer suporte na realidade” (BAKHTIN, 1997, p.34). 

 Bakhtin (1997) se apoiando em Marx afirma que a ideologia presente 

na sociedade utiliza-se de inúmeros meios para a alienação da população, direta ou 

indiretamente como instrumento de dominação, logo “[...] estão estreitamente 

ligadas aos problemas de filosofia da linguagem” (BAKHTIN, 1997, p.31), como por 

exemplo, os fenômenos linguísticos que ocorrem em uma determinada língua. 

 Dentre os fenômenos linguísticos ocorrem ações chamadas de 

decodificação e interpretação. Na decodificação o indivíduo identifica o signo 

alfabético e a lê, faz junção desses signos formando palavras e frases, porém, às 

vezes, não consegue chegar à interpretação, que busca entender o que determinado 

texto ou frase diz num determinado contexto.  
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 Nessa perspectiva, Smith (1999) afirma que a compreensão da 

linguagem deve partir do significado que o sujeito caracteriza a linguagem a qual 

está prestando atenção. 

 Deste modo, o prazer pela leitura se torna possível quando o sujeito, 

a partir de suas experiências, passa a dar significado às leituras realizadas. Essas 

experiências, também conhecida como conhecimento prévio, são construídas por 

meio da relação do sujeito com o meio, na interação com o outro, proporcionando 

um contato significativo com o novo.  

 Freire (2011, p.29) pontua que “[...] a leitura do mundo precede 

sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura 

daquele”. Este movimento que autor se refere, diz respeito à leitura que fazemos das 

letras, das palavras, dos textos e do contexto que estamos inseridos bem como tudo 

que está a nossa volta. Essas leituras lhe proporcionou a decifração da palavra que 

“[...] fluía naturalmente da “leitura” do mundo particular” (FREIRE, 2011, p. 24). 

Percebemos que esta é uma forma eficiente de aprendizagem da leitura posto que 

fosse desta forma que este autor aprendeu a ler e escrever.  

 Quando o sujeito passa a interagir com o texto compreendendo seu 

significado, ele se torna um leitor comprometido, pois a leitura deixa de ser um 

processo automático de capturar um texto e torna-se “[...] um processo de 

reconstrução desconcertante, labiríntico, comum e, contudo, pessoal” (MANGUEL, 

1997, p.54). Deste modo, compreender um texto torna-se indispensável para um 

melhor rendimento de leitura. 

 Quando há no sujeito (leitor) elementos que o auxiliem na 

compreensão de um texto, sendo este capaz de relacionar-se com o mesmo, 

permite que este de “[...] vida ao texto, levando a ele os seus conhecimentos 

construídos e, no diálogo leitor-autor, novos conhecimentos são construídos” 

(REZENDE, 2006, p.06). Essa leitura torna-se significativa e assim contribui para 

formação de um leitor empenhado. 

 Posto isso, para que o leitor tenha uma melhor compreensão da 

obra, além dos conhecimentos prévios necessário, é indispensável entender como 

se constitui uma obra. Para tal, nos pautaremos na obra de Candido (1967) para 

compreender melhor sobre tal processo. 
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3.1 LITERATURA E SOCIEDADE 

 Eagleton (1976) em sua obra “Marxismo e crítica literária” relata que 

os textos literários são examinados do ponto de vista da relevância sociológica, “[...] 

fazendo incursões a obras literárias para extrair delas temas de interesse para o 

historiador das sociedades” (EAGLETON, 1976, p.14-15). Porém, estas não são 

analisadas com especificidade marxista nem crítica. “Na maior parte, é, na realidade, 

uma versão convenientemente edulcorada, esvaziada de conteúdo, da crítica 

marxista, própria para consumo do Ocidente” (EAGLETON, 1976, p.15). 

 Muitos pensadores, antes mesmo de Marx, tentaram explicar “[...] as 

obras literárias em função da história que as produziu”, no entanto a crítica marxista 

consiste na compreensão revolucionária da própria história (EAGLETON, 1976, 

p.15),  

 Candido (1967, p.1) apresenta um “estudo da relação entre a obra e 

o seu condicionamento”, em que no passado proporcionavam uma compreensão da 

“sociedade”, pois se procurava mostrar o valor e o significado de uma obra por meio 

do que elas apresentavam ou não a respeito da realidade. Mesmo depois, com a 

oposição mostrando que a matéria de uma obra é secundária, hoje sabemos que só 

podemos entender texto e contexto por intermédio de uma interpretação 

dialeticamente íntegra, assim: 

  [...] o externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem 
como significado, mas como elemento que desempenha um certo 
papel na constituição de estrutura, tornando-se, portanto, interno 
(CANDIDO, 1967, p.4). 

 Isso acontece, pois segundo Vigotski (1982) o meio social interfere 

no indivíduo de modo que este se transforme, tornando-se, portanto, interno, porém 

a crítica literária analisa intimamente as obras, investigando os fatores da 

organização interna, de maneira a constituir uma estrutura própria. Por conseguinte, 

a análise crítica: 

  [...] pretende ir mais fundo, sendo basicamente a procura dos 
elementos responsáveis pelo aspecto e o significado da obra, 
unificados para formar um todo indissolúvel, do qual se pode dizer, 
como Fausto do Macrocosmos, que tudo é tecido num conjunto, cada 
coisa vive e atua sobre a outra [...] (CANDIDO, 1967, p.5).  
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 Posto isso, o autor apresenta uma análise sobre o livro Senhora de 

José de Alencar. Este possui certas dimensões sociais evidentes, mas não “para 

definir um caráter sociológico de um estudo” (CANDIDO, 1967, p.5), mas o assunto 

repousa sobre condições sociais que é preciso analisar. Esta análise leva em conta 

o elemento social como fator da própria construção artística. 

 Quando essa análise acontece “[...] ocorre o paradoxo assinalado 

inicialmente: o externo se torna interno e a crítica deixa de ser socióloga, para ser 

apenas crítica” (CANDIDO, 1967, p.7). 

  Mas nada impede que cada crítico ressalte o elemento da sua 
preferência, desde que utilize como componente da estruturação da 
obra. E nós verificamos que o que a crítica moderna superou não foi 
a orientação sociológica, sempre possível e legítima, mas o 
sociologismo crítico, a tendência devoradora de tudo explicar por 
meio dos fatores sociais (CANDIDO, 1967, p.7-8).   

 Os estudos de tipo sociológico em literatura se configuram em 

quatro estudos, sendo o primeiro pelas sequências históricas, formado por trabalhos 

que procuram relacionar o conjunto de uma literatura, um período, um gênero, com 

as condições sociais. É o método tradicional esboçado no século XVIII (CANDIDO, 

1967). 

 O segundo tende mais a sociologia elementar do que a crítica 

literária em estudos que procuram verificar na medida em que as obras espelham ou 

representam a sociedade, descrevendo seus vários aspectos, constituindo 

basicamente em estabelecer correlações entre os aspectos reais e os que aparecem 

no livro (CANDIDO, 1967). 

 No terceiro se refere apenas a sociologia nos estudos entre a obra e 

o público, isto é, o seu destino, a sua aceitação e a ação recíproca de ambos. E no 

quarto estuda-se a posição e a função do escrito, procurando relacionar a sua 

posição com a natureza da sua produção e ambas com a organização da sociedade 

(CANDIDO, 1967). 

 Desta forma, podemos afirmar que a relação entre o trabalho 

artístico e a realidade é arbitrária, sendo necessário como primeiro passo ter uma 

consciência dessa relação, pois segundo Candido (1967, p.13),  
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[...] a literatura, como fenômeno de civilização, depende, para se 
constituir e caracterizar, do entrelaçamento de vários fatores sociais. 
[...] decorrerá necessariamente que a constituição neuroglandular e 
as experiências infantis de um determinado escritor deem a chave 
para entender e avaliar a sua obra [...]. 

 A compreensão da economia de um livro será a partir de uma 

determinada visão de sociedade. De tal modo, Candido (1967, p.16) afirma, “[...] o 

fator social é invocado para explicar a estrutura da obra e o seu teor de ideias, 

fornecendo elementos para determinar a sua validade e o seu efeito sobre nós”. 

 Portanto, 

  [...] esta concepção da obra como organismo que permite, no seu 
estudo, levar em conta e variar o jogo dos fatores que condicionam e 
motivam; pois quando é interpretado como elemento de estrutura, 
cada fator se torna componente essencial do caso em foco, não 
podendo a sua legitimidade ser contestada nem glorificada a priori 
(CANDIDO, 1967, p.17). 

 Posto isso, entendemos que cada obra se estrutura de acordo com a 

sociedade em que foi produzida não podendo ser contestada sobre sua legitimidade, 

ou seja, a legitimidade da interpretação do autor, ou intenção da qual ele escreveu 

sua obra pode não ser a mesma da que foi interpretada pela sociedade da época. O 

sentido do texto pode coincidir com a intenção da obra, no entanto é preciso que 

seja analisado o contexto. 

 Candido (1967) tem como objetivo focalizar aspectos sociais que 

envolvem a vida artística e literária nos seus diferentes momentos, pois do século 

passado até os dias atuais, este gênero de estudos tem permanecido incompleto por 

serem desprovidos de formulações e conceitos. 

 Contudo, a sociologia, como disciplina auxiliar, pretende esclarecer 

alguns dos aspectos e não explicar alguns do fenômeno literário ou artístico. 

 Assim, surgem dois questionamentos: “Qual influência exercida pelo 

meio social sobre a obra de arte? E qual a influência exercida pela obra de arte 

sobre o meio?” (CANDIDO, 1967, p.22). 

 Para este estudo será abordado o primeiro aspecto, sem desprezar 

de todo o segundo, indagando “[...] quais são as possíveis influências efetivas do 

meio sobre a obra” (CANDIDO, 1967, p.23), sendo necessário afastar duas 

respostas tradicionais numa investigação como esta, “a primeira consiste em estudar 
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em que medida a arte é expressão da sociedade; a segunda, em que medida é 

social, isto é, interessada nos problemas sociais” (CANDIDO, 1967, p.23). 

 No século XVIII, mais particularmente a literatura representou algo 

historicamente considerável. Talvez tenha sido Madame de STAËL, na França, 

quem primeiro formulou que a literatura é também um produto social. 

 A segunda tendência é a de analisar o conteúdo social das obras, 

pois será a medida do seu valor quando a obra apresentar um conteúdo desse tipo. 

 Ambas as tendências, para o sociólogo moderno, tiveram a virtude 

de mostrar que a arte é social, no sentido em que depende da ação de fatores do 

meio, que se exprimem na obra em diversos graus de sublimação; e produz sobre o 

indivíduo um efeito prático, modificando sua conduta e concepção de mundo, ou 

reforçando neles o sentimento dos valores sociais (CANDIDO, 1967, p.24).  

 As maiores influências concretas exercidas pelos fatores 

socioculturais estão ligados à estrutura social, aos valores e ideologias, às técnicas 

de comunicação. Estes, porém variam conforme o seu aspecto considerado no seu 

processo artístico, sendo marcado nos quatro momentos da produção, logo, “a) o 

artista, sob o impulso de uma necessidade interior, orienta-o segundo os padrões da 

sua época, b) escolhe certos temas, c) usa certas formas e d) a síntese resultante 

age sobre o meio” (CANDIDO, 1967, p.25). Concomitante, o quarto elemento do 

processo, define-se no fato de que “[...] todo processo de comunicação pressupõe 

um comunicante, no caso o artista; um comunicado, ou seja, a obra; um 

comunicando, que é o público a que se dirige [...]” (CANDIDO, 1967, p.25). 

 A arte, como comunicação expressiva, pressupõe algo além do que 

as vivências do artista, pois na medida em que o mesmo recorre às civilizações para 

os temas e formas de obra, ambos se moldam ao público incluindo na sua 

explicação todos os elementos do processo comunicativo. 

 Do ponto de vista sociológico, a atuação dos fatores sociais varia 

conforme a arte considerada e a orientação geral a que obedecem as obras, estas, 

contudo podem dividir-se em dois tipos de arte – sobretudo de literatura – posto que: 

  A primeira se inspira principalmente na experiência coletiva e visa a 
meios comunicativos acessíveis. A segunda se preocupa em renovar 
o sistema simbólico, criar novos recursos expressivos e, para isto, 
dirige-se a um número ao menos inicialmente reduzido de 
receptores, que se destacam, enquanto tais, da sociedade 
(CANDIDO, 1967, p.27). 
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 Portanto, neste momento o autor se preocupa em destacar que o 

pensamento foi feito em dois fenômenos sociais muito gerais e importantes, a 

integração que é um conjunto de fatores que tendem a acentuar o indivíduo nos 

valores comuns a sociedade e a diferenciação, que ao contrário, é o conjunto que 

acentua as diferenças em uns e outros. Importante destacar que o autor, a obra e o 

público são três elementos essenciais para uma comunicação literária.  

 A posição social é um aspecto da estrutura da sociedade. Portanto, 

pretende-se averiguar qual é o papel atribuído ao criador de arte e como é definida a 

posição do mesmo na escala social. 

 Compreende-se que a obra exige necessariamente a presença do 

artista criador. Já a arte coletiva, quase sempre perde a identidade do criador 

protótipo, posto que as aspirações e valores do seu tempo parecem dissolver-se 

nele. 

 As relações entre o artista e o grupo, se dão quando o indivíduo 

corresponde às necessidades coletivas, sendo do seguinte modo, a relação entre 

artista e grupo: a necessidade de um agente individual criar ou apresentar a obra; 

em segundo, ele é ou não reconhecido como criador ou interprete pela sociedade, e 

a sua obra está ligada a essa circunstância; e em terceiro lugar, utiliza a obra como 

meio das suas aspirações individuais mais profundas (CANDIDO, 1967). 

 Nas sociedades primitivas o reconhecimento ocorreu sempre que 

correspondam as necessidades coletivas e nas sociedades arcaicas os artistas não 

se diferenciam de outras funções, porque a arte não se diferencia de outras 

manifestações culturais, mas “nas sociedades modernas, a autonomia da arte 

permite atribuir a qualidade de artista mesmo a quem pratique ao lado de outras 

atividades” (CANDIDO, 1967, p.32). 

 Quanto à configuração da obra, esta, depende do artista e das 

condições sociais que o mesmo está inserido, determinando a sua posição 

(CANDIDO, 1967). 

 No momento em que a escrita triunfa como meio de comunicação, a 

poesia concentra-se em valores intelectuais. “A poesia pura do nosso tempo 

esqueceu o auditor e visa principalmente a um leitor atento e reflexivo, capaz de 

viver no silêncio e na meditação o sentido do seu canto mundo” (CANDIDO, 1967, p. 

38). 
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  Quanto ao público, nas sociedades primitivas, é menos nítida a 

separação entre o artista e os receptores. Porém, à medida que as sociedades se 

diferenciam e crescem demograficamente, artista e público se distinguem 

nitidamente. 

 Uma influência social, com relação ao comportamento artístico dos 

públicos são os valores que se manifestam sob várias designações, gosto, moda, 

voga e sempre exprimem as expectativas sociais, que tendem a cristaliza-se em 

rotina (CANDIDO, 1967, p.40). 

 Diante do exposto, na medida em que a arte é um sistema simbólico 

de comunicação inter-humana, ela pressupõe o jogo permanente de relação entre a 

obra, o autor e o público, formando uma trilogia indissolúvel, pois “o público dá 

sentido e realidade a obra, e sem ele o autor não se realiza, pois ele é de certo 

modo o espelho que reflete a sua imagem enquanto criador” (CANDIDO, 1967, p. 

44). Portanto, a obra vincula o autor ao público, pois o interesse deste é inicialmente 

por ela. 
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Gráfico 1 - Frequência de Leitura - Matutino 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Neste capítulo, apresentamos os dados obtidos com o questionário 

destinados aos discentes do Curso de Pedagogia de uma Universidade Estadual do 

Norte do Paraná. Na Etapa I – Leitura – a primeira questão: I.1 “Com que 

frequência você lê?” apresentou diversas opções de múltipla escolha referente à 

frequência de leitura dos discentes durante a semana, as respostas são expressas 

nos gráficos (1 e 1.1) a seguir: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.1 Frequência de Leitura - Noturno 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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Gráfico 2 – Leitura com maior frequência – Matutino 
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I.2 Dentre as opções abaixo, qual/ais você lê 
com maior frequência? 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

 Por meio da primeira questão aplicada é possível observar que a 

maior concentração de leitura, em ambas as turmas, ocorre todos os dias. 

Pressupomos que isso se deve ao fato de que realizam leituras para discussões em 

sala de aula, sendo apenas um cumprimento do dever de ler (REZENDE, 2007, p.3). 

Essa leitura “obrigatória” foi indicada pela fala dos alunos do período noturno na 

alternativa outra frequência de leitura. Neste os pesquisados justificaram da seguinte 

forma: 

Um pouco por dia, não chega a uma hora P64; 
Leio quando tenho trabalho do curso para fazer P8; 
Quando é preciso P32. 

 Estas indicações revelam que os “[...] alunos não lêem de maneira 

satisfatória, para a ampliação e aprofundamento significativo de suas visões de 

mundo [...]” (REZENDE, 2007, p.4), mas sim para cumprir mais uma leitura solicitada 

pelos professores. 

  Para conhecermos quais as opções de leituras realizadas pelos 

alunos de pedagogia, fizemos a seguinte indagação: I.2 “Dentre as opções abaixo, 

qual/ais você lê com maior frequência?” (Escreva o meio utilizado, por exemplo: 

se é impresso ou digitalizado – via computador). 

    

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 A fim de preservar a identidade dos participantes foi utilizado a letra (P) participantes para apontar a 

fala dos sujeitos, sendo que do P1-P40 se refere aos sujeitos do período noturno e do P41-P78 é do 

período matutino. 
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Gráfico 2.1 - Leitura com maior frequência – Noturno 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

  

  

 

  

 

 

 

  

 Para elaboração do gráfico separamos as questões em três 

categorias: a primeira trata-se “Notícias” que abrange as opções notícia local, 

policial, economia, agronegócios e meio ambiente; a segunda “Entretenimento” inclui 

esportes, programação cultural e artes; e por último, porém não menos importante, a 

“Educação” abarcando educação e ciências. 

 Verificou-se que dos 38 alunos pesquisados do período matutino em 

sua totalidade tem como frequência de leitura assuntos sobre educação. No período 

noturno, a maior concentração também está na educação, porém dos 40 alunos 

pesquisados, apenas 3 alunos não optaram como preferência a educação, 

acreditamos que essa frequência seja devido as exigências de atualização que o 

curso exige. Segundo Garcia (1996), dessa forma o aluno se vê obrigado a ler, 

sendo impedido de descobrir o fascínio da leitura, fascínio esse que muitos 

preconizam que deve se iniciar nos primeiros anos escolares, dessa forma, 

pressupomos que a leitura do cotidiano que o aluno traz da escola pode influenciar 

os alunos em sua formação acadêmica, pois se pressupõe, 

[...] um ato de liberdade, de escolha individua, 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.47). 
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Gráfico 3 – Aquisição de livros, jornais, revistas – Matutino. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

 Podemos perceber isso com relação a segunda maior opção,  a 

respeito da frequência de leitura, a notícia, sendo esta apontada por mais da metade 

dos alunos no período matutino e metade do noturno.  

 Apenas alguns alunos responderam qual o meio que utilizavam para 

realizar as leituras. No período matutino, o mais citado foi por meio digitalizado; e no 

período do noturno a leitura apontada pelos sujeitos é feita através de meios 

impressos.  

 Complementando essa questão colocamos a próxima I.3 “Você 

compra livros, revistas, jornais? Quais tipos escolhe?”  com o intuito de 

perceber se as escolhas ainda permanecem em educação. As respostas em sua 

maioria apresentam uma ampla diversidade na escolha das leituras, variando de 

jornais a livros literários e acadêmicos. 
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I.3 Você compra livros, revistas, jornais? Quais 
tipos que escolhe? 

Gráfico 3.1 – Aquisição de livros, jornais, revistas – Noturno. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A aquisição de livros e materiais sobre educação é a mais realizada 

pelas duas turmas. Dos 38 alunos do período matutino, 20 adquirem livros e revistas 

sobre a educação e no período noturno, apenas 15 dos 40 alunos indicaram. 

 Na categoria “Diversos”, os alunos indicaram a aquisição de livros 

religiosos, de dança, culinária, moda, romance, livros de direito, entre outros. 

Apenas quatro indicaram que compram livros, revistas ou jornais raramente. Dos 17 

alunos de ambas as turmas que responderam que não adquirem, 2 alunos, um de 

cada turma, relatou que não o faz, pois os livros são caros P8 e P63. Certamente, 

aos leitores da Renascença, a aquisição de um livro era privilégio do clero ou de 

pessoas abastadas economicamente (GRAFTON, 1999), porém, em pleno século 

XXI, o acesso a leitura já não é mais exclusivo de algumas classes sociais, 

principalmente no que diz respeito à tecnologia, pois na internet é possível encontrar 

um número consideravelmente alto de obras disponíveis.   

  Diante deste fato, apresentamos o seguinte questionamento: I. 4. 

“Já teve vontade de adquirir um livro ou fazer assinaturas de revistas e jornais 

e não o fez? Por qual motivo?” 
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I.4 Já teve vontade de adquirir um livro ou fazer 
assinaturas de revistas e jornais e não o fez? 

Por qual motivo? 
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I.4 Já teve vontade de adquirir um livro ou fazer 
assinaturas de revistas e jornais e não o fez? 

Por qual motivo? 

Gráfico 4 – Aquisição de livros e aquisição de revistas – Matutino. 

Gráfico 4.1– Aquisição de livros e assinatura de revistas – Noturno. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta questão, 15 sujeitos do período matutino e 4 do período 

noturno relatam que não encontram empecilhos para adquirirem livros ou fazer 

assinatura de revistas, no entanto, 20 alunos do matutino e 28 do noturno tem 

vontade de adquirir um livro ou fazer uma assinatura e não o fazem devido a 

questão financeira, este é o maior impedimento encontrado pelos alunos. Nas 

respostas da categoria “Sim”, os alunos não adquirem, embora tenham vontade, por 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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I.5 Você considera que a Universidade contribui 
para torná-lo um bom leitor?  

Gráfico 5 – Contribuição da Universidade na formação de leitores – Matutino. 

medo de não aproveitarem o material ou pelo fato de que há materiais disponíveis 

pela internet.  

 No período noturno houve 3 alunos que relataram não adquirir por 

falta de tempo, pressupomos que devido a sua maioria ser sujeitos/alunos 

trabalhadores, justifica-se a falta de tempo como um obstáculo a tal prática. 

 Ainda na Etapa I, na questão I.5 “Você considera que a 

Universidade contribui para torná-lo um bom leitor?”, pretendemos identificar se 

os alunos consideram a Universidade um espaço que contribui na formação 

enquanto leitor. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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I.5 Você considera que a Universidade contribui 
para torná-lo um bom leitor?  

Gráfico 5.1 – Contribuição da Universidade na formação de leitores – Noturno. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Um pouco mais da metade dos sujeitos entrevistados de ambos os 

períodos, responderam que a Universidade contribui para torná-lo um bom leitor. No 

período matutino, a justificativa que mais prevaleceu foi pela quantidade e 

diversidade de leituras realizadas no curso. Segundo 9 alunos do Curso de 

Pedagogia, a Universidade contribui para torná-lo um bom leitor por meio de 

inúmeras leituras. Já no período noturno, 8 alunos relataram que é devido a leitura 

obrigatória do curso faz ler.  

 Dos alunos que relataram que a Universidade não contribui na 

formação de bom leitor pontuaram como justificativas:  

Formação de leitores é um trabalho das séries inicias P7;  
A leitura na Universidade é obrigatória não faz um bom leitor P2. 

 Com relação às justificativas, é importante que o aluno seja 

incentivado à leitura desde as Anos Iniciais, ou até mesmo no meio familiar, porém 

muitos chegam à Universidade com pouco ou até mesmo sem nenhuma bagagem 

de incentivo à leitura, neste caso a Universidade pode suprir as necessidades de 

leitura dos alunos, mas para que isso ocorra de maneira satisfatória faz-se 

necessário orientar o aluno “[...] para alcançar autonomia de leitura, que lhe permita 

o trânsito entre o já visto, o já vivido, experimentado, e aquilo que o texto contém” 

(REZENDE, 2006, p.4). 
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I.6  Você pensa que a Universidade proporciona 
espaços de incentivo à leitura? Quais? Se há, 

você pensa ser bem aproveitado pelo 
professores?  

Gráfico 6 – Espaços de incentivo à Leitura na Universidade – Matutino. 

Gráfico 6.1 – Espaços de incentivo à Leitura na Universidade – Noturno. 
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I.6  Você pensa que a Universidade proporciona 
espaço de incentivo à leitura? Quais? Se há, 

você pensa ser bem aproveitado pelo 
professores?   

 Concomitante a esta, o próximo questionamento se refere aos 

espaços de incentivo a leitura, que há na Universidade com a seguinte pergunta: I.6 

Você pensa que a Universidade proporciona espaços de incentivo à leitura? 

Quais? Se há, você pensa ser bem aproveitado pelos professores? Como? 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta, a maioria dos participantes, responderam que a Universidade 

proporciona espaço de incentivo à leitura e o ambiente mais indicado, em ambos os 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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períodos, são as bibliotecas e as salas de aulas, porém a justificativa que se destaca 

é que este espaço é o melhor local de incentivo à leitura na Universidade, porém 

pouco aproveitada, tanto pelos professores, quanto pelos alunos P74. Alguns alunos 

também apontam a necessidade de ampliação do espaço da biblioteca para melhor 

atender aos leitores. 

 Além dos espaços para leitura, os graduandos carecem de 

ambiência de leitura, “[...] implicando o ato de ler e também o pensar/discutir coletiva 

e criticamente [...]” (REZENDE, 2006, p.2), pois de nada adianta ter espaços de 

leitura se os alunos não compreenderem o que leem. 

 Posto isso, a próxima questão se remete a influência que o meio 

social contribui na formação no indivíduo, a partir de uma citação de Candido (1967) 

fizemos a seguinte indagação: I.7 “Gostaria que você comentasse a frase de 

Candido, “[...] o externo (no caso o social) importa, (...) como elemento que 

desempenha um certo papel na construção de estrutura, tornando-se, 

portanto, interno” (1967, p. 04).  

 Nesta, 12 alunos de cada período não responderam e 2 de cada 

período não compreenderam a questão. Entretanto, 50 dos que justificaram apenas 

dois alunos do período matutino coincidiram suas repostas, eles (as) destacaram 

que O meio social interfere na formação do indivíduo leitor. 

 Dentre as respostas, alguns sujeitos justificaram da seguinte forma: 

 

[...] O conhecimento se constitui do externo para o interno, pelas 
relações sociais, meios de comunicação e a aprendizagem com o 
outro [...] P45; 
A frase nos mostra que internalizamos aquilo que nos é externo. Se 
há um incentivo a leitura desde crianças, elas irão internalizar esse 
hábito, levando por toda a vida P46; 
Acredito que o que está no nosso exterior (as informações por meio 
de leitura, diálogos, etc.) torna-se parte fundamental para nosso 
crescimento e desenvolvimento interno (mental, cognitivo) P66; 
Uma vez que o conhecimento externo o conhecimento de mundo é 
apropriado e internalizado pelo sujeito contribui significante para 
formação deste. Portanto, o conhecimento passa a ser algo seu, e 
assim fazer parte das suas ações P72. 
O meio constitui o sujeito, sendo assim torna-se parte inseparável 
deste P2; 
Entendo que tanto o externo, quanto o interno são faces que 
desenvolvem-se e influenciam-se mutuamente na constituição do 
sujeito e da sociedade P3; 
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I.8 A leitura interfere/ altera a escrita? 

Gráfico 7– Influência da Leitura na escrita – Matutino. 

São as informações contidas no ambiente social em que o indivíduo 
se encontra que contribuem para a sua formação e atuação pessoal 
neste mesmo ambiente P16; 
Nos apropriamos, como seres humanizados, daquilo que nos é 
oferecido pelo meio social: cultura, valores, ideais, etc. P38. 
 

 Diante dessas justificativas é possível analisar que os alunos 

compreendem que o meio social em que vivemos atua no indivíduo. Essa influência 

segundo Vigotski (1982) é determinante ao desenvolvimento humano, uma vez que 

é por meio das relações sociais que indivíduo produz sua história.  

 Essa relação entre o externo (ideológico/social) e o interno contribui 

que ao sujeito compreender a obra em sua totalidade, pois pela interação do 

individuo com o meio que está inserido é que construirá o conhecimento e por meio 

deste terá subsídios para compreender a leitura de um texto. 

 Como afirma Vigotski (1982), que o meio social interfere na 

formação do indivíduo, apresentamos a seguinte questão I.8 “A leitura 

interfere/altera a escrita? Se sim, de que forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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I.8 A leitura interfere/ altera a escrita? 

Gráfico 7.1 – Influência da Leitura na escrita - Noturno. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dois, dos participantes pontuaram que a leitura não interfere na 

escrita, porém nenhum justificou sua reposta, contudo podemos mencionar que a 

leitura interfere na escrita, pois aumenta o vocabulário do sujeito, melhora a 

gramática e também a qualidade do diálogo como apontam as respostas destacadas 

abaixo, 

 

Sim, desenvolve habilidade na escrita P45, P47, P50, P53, P55, P56, 
P63, P64, P66, P72 e P74; 
Sim, Totalmente, quem lê bem escreve bem. Uma pessoa que tem 
dificuldade na leitura, provavelmente terá na escrita vice-versa P66; 
Sim, depende a leitura claro, a academia faz com que nos 
apropriamos de vocabulários desconhecido e passamos a usá-lo na 
escrita como consequência P65; 
Sim, por meio da leitura é possível melhorar o vocabulário, a 
gramática, a organização e sistematização das ideias P4; 
Sim, pois neste sentido nos ajudaria a escrever, falar, dialogar e 
compreender melhor o mundo P51, P63, P67; 
Sim, é através da constante leitura que aperfeiçoamos a escrita, 
compreendemos os gêneros textuais e aprendemos a melhorar a 
concordância verbal P48 e P58. 
 

 Segundo Rezende (2009, p.27) “[...] escreve bem quem tem o que 

dizer. É nessa interface que a leitura e a escrita estão imbricadas. Uma auxilia a 

outra”.  
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I.9 Ao ler os textos para trabalhos acadêmicos 
você: 

Gráfico 8 – Métodos para leitura acadêmica – Matutino. 

Gráfico 8.1– Métodos para leitura acadêmica – Noturno. 

  Pensando nos recursos que o indivíduo utiliza para facilitar a leitura 

dos textos propomos a seguinte questão: I. 9. “Ao ler os textos para trabalhos 

acadêmicos você (se necessário pode assinalar mais de uma resposta)”. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 A maior concentração das respostas é em relação a assinalar no 

próprio texto, no período matutino (100%) dos alunos utilizam desse método para 
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I.9 Ao ler os textos para trabalhos acadêmicos 
você: 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 



40 

  

 38 

Todos os dias

0

5

10

15

20

25

30

35

40

II.1 Qual a frequência com que você utiliza a 
internet ou outro recurso midiático?  
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II.1 Qual a frequência com que você utiliza a 
internet ou outro recurso midiático?  

Gráfico 9 – Frequência de acesso aos recursos midiáticos – Matutino. 

Gráfico 9.1 – Frequência de acesso aos recursos 
midiáticos – Noturno. 

realizarem as leituras, já no período noturno um pouco mais da metade utilizam. O 

segundo mais utilizado é tomar nota dos textos. 

 Na Etapa II – Fontes diversificadas de leituras, almejamos analisar 

as diversas fontes que os sujeitos pesquisados utilizam para realizarem as leituras. 

Temos como ponto de partida a questão II.1 “Qual a frequência com que você 

utiliza a internet ou outro recurso midiático? 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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II. 2 Você pensa que a internet e os demais 
recursos midiáticos podem ser considerados 

uma ferramenta de leitura, assim como os 
livros? 

Gráfico 10 – As TIC’s como ferramenta de Leitura – Matutino. 

 No período matutino, a totalidade dos sujeitos utilizam a internet ou 

outro recurso midiático todos os dias, já no período noturno, embora a maioria 

também acesse todos os dias, houve uma diversidade de respostas, como é 

possível observar no gráfico 9.1. 

 O acesso aos recursos midiáticos permite ao indivíduo a praticidade, 

pois o tecnológico possibilita prazer, comodidade, diversidade e agilidade, 

principalmente no que diz respeito à informação. 

 Assim, completando esta questão, colocamos a próxima: I. 2. “Você 

pensa que a internet e os demais recursos midiáticos podem ser considerados 

uma ferramenta de leitura, assim como os livros? Por quê?”  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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II. 2 Você pensa que a internet e os demais 
recursos midiáticos podem ser considerados 

uma ferramenta de leitura, assim como os 
livros? 

Gráfico 10.1 – As TIC’s como ferramenta de Leitura – Noturno.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em ambos os períodos a internet é considerada uma ferramenta de 

leitura, pois foi atribuída a internet uma facilidade de acesso aos textos e a inúmeras 

informações que esta apresenta por meio de uma leitura rápida e de fácil 

entendimento, porém, quando questionados o por que consideravam uma 

ferramenta de leitura, os sujeitos apresentaram certa preocupação em relação a 

confiabilidade das informações apresentadas pela internet, bem como aos objetivos 

de leitura que o indivíduo tem ao utilizar a internet, como apontam as respostas: 

 

Sim, porque fazendo a busca em sites confiáveis- faço a pesquisa de 
temas que interessam P22; 
Sim, pois é muito ampla. A pessoa deve ter objetivos para assim 
aprofundar-se em conhecimento P39; 
Sim, porque nela se encontram muitas informações de forma mais 
rápida. Porém, deve-se levar em contra a autenticidade dessas 
informações P27; 
Sim, quando há interesse em bons acessos, essas ferramentas 
eletrônicas são muito úteis P5; 
Depende, é uma ferramenta de leitura, porém nela encontramos 
muitos erros gramaticais. Ou seja, auxilia para a leitura constante, 
porém não ajuda a aperfeiçoar a escrita, por exemplo, com é o caso 
dos livros P11. 
 

 A internet pode ser considerada uma ferramenta de leitura. Nos dias 

atuais, há muitos trabalhos acadêmicos e e-books disponíveis, porém é necessário 

que os textos ao serem lidos sejam de sites confiáveis. Severino (2007) ressalta que 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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II.3 O que você privilegia para ler/ver? 

Gráfico 11 – Preferência de leitura – Matutino. 

Gráfico 11.1– Preferência de leitura – Noturno. 

para pesquisas na área acadêmica as pesquisas podem ser realizadas por meio dos 

endereços das bibliotecas das grandes Universidades, como é o caso USP. 

 A próxima questão se refere ao que os sujeitos privilegiam para 

ler/ver: II.3 “Na listagem abaixo, o que você privilegia para ler/ver (múltiplas 

escolhas)? Explique sua resposta. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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 Embora com o acesso rápido e fácil da internet, os alunos continuam 

privilegiando palavras impressas para ler/ver, ficando em segundo lugar a internet, 

porém, há sujeitos que privilegiam mais de uma alternativa. Nesta questão é 

solicitado que os participantes expliquem sua resposta, no entanto, o período 

noturno foi o que mais justificou suas escolhas, deste modo podemos dizer ao lerem  

a questão, os sujeitos puderam relacionar o conteúdo da questão ao conhecimento 

prévio que já possuem, relacionando e elaborando resposta. 

 Segundo Rezende (2006, p.3) “[...] lemos com o que temos 

armazenado [...]” tudo que armazenamos foi/é a leitura que fazemos do mundo a 

nossa volta.  Diante desta afirmativa solicitamos aos pesquisados que comentassem 

a seguinte questão: II. 4. Gostaríamos que você comentasse a frase de Paulo 

Freire: “A leitura de mundo antecede a leitura da palavra”. 

 Em sua maioria os sujeitos tem uma visão de que o conhecimento 

está em todo lugar, que aprendemos a ler tudo ao nosso redor antes mesmo da 

leitura da palavra e que devemos utilizar este conhecimento como uma forma de 

dotar o sujeito de consciência crítica, levando - o a reflexões acerca da sua realidade 

concreta, podemos observar nas falas a seguir: 

 

Aquilo que você trás dentro de si, valores, concepções, antecede 
aquilo que leio e é graças a isso que sou capaz de fazer uma leitura 
crítica daquilo que é apresentado P74; 
O conhecimento está em todo lugar, não somente em textos. O 
letramento é necessário para que a alfabetização faça sentido em 
sua vida, não sendo somente um símbolo P73;  
Não é necessário ser alfabetizado para ler o mundo, muitas vezes a 
vivência transcende os livros P62; 
A leitura da palavra acontece na medida em que o sujeito tem 
necessidade de entendê-la. Portanto, a leitura de mundo é muito 
importante para que o indivíduo tenha consciência do que 
determinada palavras significam e o que realmente tem sentido P72; 
O conhecimento de mundo que adquirimos pelas relações sociais e 
meios de comunicação são constituídos em nós como conhecimento 
prévio que sem dúvida ajuda a pessoa a aprender ler e escrever P45; 
A forma como entendemos o mundo também é uma forma de leitura 
e faz parte do ser humano muito antes da alfabetização P38; 
O mundo por si só educa não é necessariamente saber ler e 
escrever para ir ao supermercado localizar/comprar o refrigerante de 
cor preta e rotulo vermelho para saber que se trata da "coca-cola" 
P9; 
Mesmo antes de saber a ler, somos capazes de realizar uma leitura 
de mundo P4. 
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III.1 Quais os tipos de leituras realizadas 
durante o curso? 

Gráfico 12 – Leituras realizadas durante o curso – Matutino. 

 Para Freire (2011) ler o contexto a sua volta, possibilita uma análise 

crítica da realidade e também a sua compreensão. O autor defende que o saber 

construído por meio da leitura de mundo,  

[...] este saber tão desdenhado, “saber de experiência feito”, tem de 
ser o ponto de partida em qualquer trabalho de educação popular 
orientado no sentido da criação de um conhecimento mais rigoroso 
por parte das massas populares (FREIRE, 2011, p.74). 

 Ou seja, além da leitura da realidade contribuir na análise crítica da 

realidade, permite construir um conhecimento mais elaborado e rigoroso partindo do 

meio que o individuo está inserido. 

 Na Etapa III – Leitura na graduação – encontra-se o foco da nossa 

pesquisa, pois aqui pretendemos analisar como foram realizadas as leituras durante 

o curso e os meios que os professores utilizaram para proporcionar tais leituras.  

 Apresentaremos, a seguir, a análise das duas primeiras questões da 

etapa III, pois uma complementa a outra, então questionamos: III. 1. “Quais os 

tipos de leituras realizadas durante o curso?” e III. 2. “Se havia leituras de 

imagens, filmes, notícias entre outros? Quais?” Os gráficos 12e 12.1 destina-se 

a questão III.1 e os gráficos 13 e 13.1 a questão III.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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III.1 Quais os tipos de leituras realizadas 
durante o curso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como a questão é aberta, os sujeitos relataram mais de um tipo de 

leitura, porém o mais relatado são os textos sobre educação, como artigos, 

periódicos, resumos e livros. Em segundo lugar, os alunos destacam que as 

imagens foram utilizadas como meio de leitura, mas referem-se a elas com imagens 

e fotos, não especificam se é charge, obra de arte, entre outras. 

 É interessante observar que em ambas as salas a opção vários 

gêneros não foram especificada pelos sujeitos pesquisados, deste modo, 

pressupomos que faziam outras leituras além dos textos acadêmicos. 

 Partindo desse pressuposto, apresentamos o gráfico da questão III.2 

Havia leituras de imagens, filmes, notícias, entre outros? Quais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12.1 – Leituras realizadas durante o curso – Noturno. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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III.2 Havia leituras de imagens, filmes, notícias, 
entre outros? 

38 

2 

Sim Não responderam

0

5

10

15

20

25

30

35

40

III.2 Havia leituras de imagens, filmes, notícias, 
entre outros? 

Gráfico 13 – Leituras de imagens, filmes, notícias, entre outros – 
Matutino. 

Gráfico 13.1 – Leituras de imagens, filmes, notícias, entre outros – 
Noturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta questão é possível observar a maioria dos alunos respondem 

que durante o curso houve leituras de imagens, filmes, notícias, entre outros, no 

entanto na questão anterior o que se sobressai são os textos acadêmicos.  

 No período matutino, 14 dos 38 alunos, relatam que havia leituras de 

imagens, filmes, notícias, música, documentários, etc. No período noturno a leitura 

que mais se destaca é a de filmes, apontada por 30 alunos e documentário 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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III.3 O que as leituras lhe proporcionaram? 

Gráfico 14 – Contribuição da leitura – Matutino. 

apontada por 13 alunos dos 40 participantes. Neste mesmo período 2 alunos 

relataram que estas leituras são realizadas raramente, muito pouco durante os 

quatro anos de curso. 

 Esses meios de leitura como: filmes, imagens, sons, entre outros, 

são considerados por Rezende (2006) um meio que permite o sujeito ampliar seus 

conhecimentos, vocabulário e cultura, para além do meio social que está inserido, 

pois para que uma leitura seja significativa é necessário “[...] conhecimentos que 

permitam o construir, amalgamar, relacionar dados” (REZENDE, 2006, p.6).  Quando 

há falta de conhecimentos prévios, vocabulário e cultura, o ato de ler deixa de ser 

prazeroso, tornando-se uma leitura obrigatória, ocasionando também na desatenção 

do leitor frente ao texto. 

 Deste modo, quando o leitor é capaz de dialogar com o texto, por 

meio de suas experiências, novos conhecimentos são produzidos, posto isso, 

apresentamos a seguinte questão, III.3 “O que as leituras lhe proporcionaram? 

Comente”. Esta pergunta refere-se a contribuição das leituras realizadas durante o 

curso. 

 

 

      

     

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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III.3 O que as leituras lhe proporcionaram? 

Gráfico 14.1 – Contribuição da leitura – Noturno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A maior parte dos sujeitos do matutino aponta que as leituras lhe 

proporcionaram conhecimento, no entanto, nos deparamos com algumas 

justificativas que não fizeram parte dessa categoria. Os sujeitos relatam que as 

leituras lhe proporcionaram:  

 

Relacionar teoria e prática P66 e P70; 
Forma mais prazerosa de leitura P61.  
 

 Contudo, no período noturno as respostas se apresentam de formas 

diversificadas, o que pressupõe que os sujeitos deste período possuem uma leitura 

da realidade mais ampla e crítica, como podemos observar nas justificativas em que 

6 alunos relatam que a leitura lhe proporcionaram conhecimento e novas forma de 

ver o mundo, mesmo sendo por meio de textos acadêmicos. Sabe-se que a 

liberdade em relação escolha de uma leitura pode proporcionar uma leitura cada vez 

mais prazerosa, pois segundo Barzotto (1999), 

 

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). 

  

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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III.4 Qual a leitura que lhe marcou mais na 
graduação? Essa leitura lhe proporcionou 

novas práticas educativas? 

Gráfico 15 – Leitura que mais marcou na graduação – Matutino. 

Gráfico 15.1– Leitura que mais marcou na graduação - Noturno. 

 Assim, como já citado acima, fazemos a leitura de um texto com 

aquilo que temos e, por meio desta, construímos novos conhecimentos, posto isso 

fizemos a seguinte pergunta aos participantes da pesquisa: III.4 “Qual a leitura que 

lhe marcou mais na graduação? Essa leitura lhe proporcionou novas práticas 

educativas? Cite”. 

  

 

       

 

 

        

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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 As categorias identificaram e não identificaram se refere ao relato 

dos alunos sobre a contribuição das leituras para novas práticas educativas. No 

entanto, devido ao caráter pessoal que apresenta, podemos perceber que várias 

leituras marcaram os sujeitos durante a graduação, porém poucas respostas 

apontam novas práticas educativas. 

 Os participantes do período matutino citam nomes de autores e 

livros que lhe marcaram durante o curso, como por exemplo: Brandão, Psicanálise 

dos contos de fadas, Teoria da curvatura da vara, leituras de Piaget e Vigotski, 

Saviani, Bandeira, Bruno Murani, Emílio, Marilena Chauí, Paulo Freire e o livro mais 

citado, Possibilidades de história ao contrário, contudo apenas 13 alunos relataram o 

que as leituras no decorrer desses quatro anos de curso lhe proporcionaram. 

 No período noturno, além de autores, livros e textos, alguns alunos 

relataram que por meio do filme “Como estrelas na terra” passaram a [...] pensar 

sobre como as crianças consideradas “indisciplinadas” podem ser julgadas de 

maneira completamente equivocada P36. 

 Entre os autores citados neste período, temos Marx e Engels, 

Rubem Alves, Paulo Freire, Sandra Leite Garcia, Saviani, Libâneo, Haidt e Hoffman. 

 Pressupomos que as leituras indicadas se aproximam do interesse 

particular dos alunos e também pela necessidade que estes apresentam para 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso.  

 É preocupante observar o fato dos alunos não relatarem quais foram 

as contribuições que as leituras, realizadas durante o curso, proporcionarão em sua 

futura prática como professor-leitor e consequentemente formadores de leitores, pois 

se uma disciplina não for bem dirigida, pode levar ao fracasso um leitor em 

potencial, neste caso cabe ao professor criar situações que proporcione uma leitura 

motivadora, afirma Rezende (2007). A mesma autora também afirma 

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). 

 Deste modo, se o professor proporcionar momentos como esse, a 

leitura se torna prazerosa e um olhar mais crítico sobre o meio social é construído. 
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III.5 As leituras realizadas durante o curso lhe 
proporcionaram uma nova visão de mundo? 

Gráfico 16 – Contribuição da leitura para uma nova visão de 
mundo – Matutino. 

Gráfico 16.1 - Contribuição da leitura para uma nova visão de 
mundo – Noturno. 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 

 Assim, para identificarmos se o Curso de Pedagogia proporcionou 

uma nova visão aos alunos, fizemos a última questão III.5 “As leituras realizadas 

durante o curso lhe proporcionaram uma nova visão de mundo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A maioria dos sujeitos, nos dois períodos, afirmaram que o curso 

lhes proporcionou uma nova visão de mundo em relação ao que tinham no início do 

Fonte: Dado da pesquisa realizada pelas autoras em 2013. 
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curso de graduação, ampliando seus horizontes e ajudando na compreensão sobre 

os acontecimentos históricos e atuais. No entanto, no período matutino há 

indicações que o Curso de Pedagogia não proporcionou uma visão, porém estes 

não justificaram sua resposta. Já no apontamento “em partes”, apenas um 

participante justificou assim, algumas sim, outras não, mas isso decorre do tipo de 

professor P56.  

 Nas justificativas dos alunos que responderam “sim”, podemos 

observar que as respostas são bem abreviadas, 

 

Hoje consigo ler com mais vontade, com a mente mais aberta para 
qualquer assunto P50; 
Postura mais crítica P51 e P61; 
Me levaram a reflexão P62; 
A leitura sempre amplia a visão de mundo e possibilita a construção 
e reconstrução de conhecimento P77; 
Não só de uma visão, como também de posicionamento e ação P59. 

  

 No período noturno os alunos justificaram com mais prioridade, 

como podemos ver a seguir, 

 

Criamos hábitos de ler é o que precisamos para poder ter mais 
compreensão de mundo P12; 
Hoje tenho condições para fundamentar minhas opiniões pautadas 
em concepções teóricas P40; 
O pouco que adquirir de leitura, pois entendo que precisamos muito 
mais, percebo que a leitura nos faz pensar e repensar o mundo que 
vivemos! Nos tornamos mais críticos e inquietas com o andamento 
do mundo P8; 
Realmente mudamos muito quando entramos na Universidade. As 
leituras durante este percurso acadêmico nos proporcionaram uma 
visão mais ampla e significativa de mundo P14; 
Na medida em que se possui mais conhecimento acerca de como a 
sociedade se organiza e de como atua a educação para esta 
organização, passo a perceber o mundo como uma estrutura 
complexa e que busca manter os interesses da classe dominante 
P16; 
Creio que a leitura de um modo geral sempre nos abre um leque de 
possibilidades perspectivas que não enxergamos em nosso dia-a-dia. 
As leituras do curso especificamente proporcionaram uma visão 
menos ingênua e preconceituosa que acredito que levarei para o 
resto da vida, mas é importante ressaltar que nem todas as leituras 
foram tão positivas, é claro que muitos aspectos podem influenciar 
na qualidade desta leitura, como cansaço, indisponibilidade e 
inúmeras outras condições adversas P3. 
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 Neste caso, podemos considerar que os alunos do período noturno 

foram mais contribuintes na pesquisa que os do período matutino. Diante das 

respostas, percebemos que os alunos, aparentemente, ampliaram sua visão sobre a 

realidade, pois “a compreensão do mundo, pelo sujeito, acontece no confronto entre 

as palavras da consciência e as palavras circulantes na realidade, entre o interno e o 

extremante ideológico” (STELLA apud REZENDE, 2009, p.30). 

 Embora os professores se utilizem em sua maioria da leitura de 

textos acadêmicos, restringindo-se as vezes a outras leituras como de imagens, 

filmes, jornais, revistas, foi possível observar que as alunos construíram, em partes, 

uma nova visão sobreo contexto, no qual está inserido. No entanto, vale ressaltar, 

que do aluno também deve partir o interesse para sua formação leitora, contribuindo 

nas aulas por meio de reflexões e diálogos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Retomando o objetivo do trabalho de identificar se o Curso de 

Pedagogia tem proporcionado a leitura no cotidiano acadêmico dos graduandos, 

analisando o estudo e a pesquisa realizada com alunos de graduação, nos permite 

considerar que é perceptível o quanto que a leitura influencia na vida de cada 

indivíduo. Mas torna-se claro também que em certos momentos existe a 

obrigatoriedade da leitura, um dos motivos é o fato de realizarem um curso de 

graduação, mesmo assim a leitura não é realizada de maneira prazerosa.  

 Temos que a maioria dos sujeitos da pesquisa relatou que o curso 

de pedagogia lhe proporcionou uma nova visão de mundo ampliando os seus 

horizontes, porém foi possível observar que os mesmos relatam que a leitura mais 

realizada durante o curso se limita em sua na leitura de textos acadêmicos, uma vez 

que as múltiplas leituras são pouco praticadas pelos professores. 

 Assim, o trabalho sobre o aspecto da leitura, como instrumento de 

libertação, conhecimento, criticidade deve ser iniciado desde cedo, não sendo como 

algo obrigatório, chato, ridicularizado, mas meio de libertação do ser humano. Neste 

caso cabe ao professor buscar meios para suscitar o prazer pela leitura nos alunos, 

por meio de leituras de músicas, poemas, charges, filmes, imagens, pois segundo 

Rezende (2007) essas leituras fazem parte do contexto que estamos inseridos e 

para que haja a compreensão do texto é necessário relacionarmos com o que temos 

armazenado a partir das nossas vivências, ou seja, essas múltiplas leituras poderá 

contribuir na formação leitora crítica, uma vez que este fará o exercício de pensar e 

dialogar com outros autores. 

 Deste modo, se faz necessário que o curso de pedagogia, no qual 

irá formar o futuro professor, proporcione essas múltiplas leituras, para que este 

profissional seja capaz de formar leitores, por meio de leituras mais diversificadas, 

mais prazerosas e menos obrigatórias, motivando, assim seus alunos num 

verdadeiro encontro leitor-texto e com o meio a sua volta.         
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