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RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como foco, a prática 

da leitura na formação de professores. Neste sentido, o problema de pesquisa 

busca responder: que compreensões e práticas de leitura os acadêmicos do 

curso de Pedagogia-Licenciatura da Uergs na Unidade São Luiz Gonzaga 

desenvolvem? O objetivo geral da pesquisa buscou compreender como as 

práticas de leitura contribuem para a formação dos pedagogos no curso de 

Pedagogia da Uergs em São Luiz Gonzaga. Já os objetivos específicos 

buscaram investigar o interesse e o hábito das acadêmicas pela leitura, 

entender os métodos e estratégias usados para desenvolver a prática da 

leitura, e realizar reflexões sobre a importância da leitura na formação dos 

acadêmicos do Curso. A pesquisa constitui-se por meio de uma abordagem 

qualitativa, de cunho bibliográfica, no entanto, mesmo à distância foram 

realizadas entrevistas e análise de documento, neste caso caracteriza-se 

também como uma pesquisa de campo, do tipo exploratória, descritiva e 

explicativa, com coletas de dados por meio de questionários do Google Forms 

que foram realizadas com as acadêmicas do curso. A análise dos formulários 

respondidos deu-se por categorização, elencando categorias a partir das 

perguntas feitas às acadêmicas. Destacamos que com a pesquisa foi possível 

compreender a importância que as acadêmicas atribuem a leitura em sua 

formação. Também foi possível entender como são suas estratégias, que 

ferramentas desenvolvem e que mesmo com dificuldades e em poucos 

momentos disponíveis estas procuram ler, se atualizar e conhecer. 

Palavras-Chave: Reflexão. Aprendizagem. Transformação 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This Course Conclusion Paper focuses on analyzing the practice of reading in 

teacher education. In this sense, the research problem consists in researching: 

what comprehension and reading practices do the students of the Pedagogy-

Undergraduate course at Uergs at the São Luiz Gonzaga Unit develop? The 

general objective of the research sought to understand how reading practices 

contribute to the education of pedagogues in the Pedagogy course at Uergs in 

São Luiz Gonzaga. The specific objectives sought to investigate the interest 

and habit of academics in reading, to understand the methods and strategies 

used to develop the practice of reading, and to reflect on the importance of 

reading in the formation of the students of the Course. The research is focused 

on the qualitative, bibliographic approach, however, even at a distance 

interviews and document analysis were conducted, in this case it i salso 

characterized as a field research, exploratory, descriptive and explanatory, with 

data collections through Google Forms questionnaires that were carried out with 

the students of the course. The analysis of the answered forms took place by 

categorization, listing categories based on the questions asked by academics. 

We emphasize that with the research it was possible to understand the 

importance that academics attribute to reading in their education. It was also 

possible to understand how their strategies are, what tools they develop and 

that even with difficulties and in a few moments they try to read, update and 

learn. 

Keywords: Reflection. Learning. Transformation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática da leitura na formação de professores entre outros fatores 

desempenha um papel de grande importância na vida de todos os seres 

humanos. Essa prática possibilita que venhamos sair de uma área esquecida, 

muitas vezes encoberta pelo comodismo, nos tornando leitores cheios de 

conhecimentos capazes de desenvolver nossa própria identidade autônoma e 

crítica.  Também nos prepara para enfrentarmos os desafios que surgem a 

cada dia em nossa sociedade a qual vive em constante transformação. 

O que me instigou a abordar esse tema sobre a prática da leitura, foram 

os momentos de descaso em relação à mesma, que presenciei desde que 

ingressei no Curso de Pedagogia- Licenciatura, na Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul, no ano de 2017. A cada encontro eu observava que uma 

grande maioria dos acadêmicos não possuía o hábito de ler, e quando, o 

faziam, sujeitavam-se apenas a leitura de pequenas partes de um determinado 

tema exigido pela professora, e esse modo de ler, não contribui para que o 

acadêmico adquira um conhecimento pleno do conteúdo trabalhado. 

Neste sentido então comecei a refletir e percebi que esse dilema, eu 

também já havia presenciado no período do ensino fundamental, mais 

precisamente no quinto ano, em que convivi com colegas que não gostavam 

das aulas de língua portuguesa devido aos textos que tínhamos de copiar, ler e 

interpretar, e em outras vezes éramos convocados a criar histórias. Esses 

momentos eram uma “penitência” para o restante da classe. 

Essas experiências vivenciadas enquanto aluna no ensino fundamental 

e como acadêmica no curso de formação de professores, desencadearam o 

desejo de verificar o seguinte problema de pesquisa: “Que práticas de leitura 

compõe a formação dos pedagogos do curso de Pedagogia-Licenciatura da 

Uergs, na unidade em São Luiz Gonzaga/RS? ” 

O intuito desse trabalho é despertar nos entrevistados o desejo de 

refletirem sobre os infinitos benefícios que a leitura nos oferece. Instigando-os 

a perceberem a importância de ampliarem seus conhecimentos adquirindo o 
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hábito de ler, conscientes de que o comprometimento com sua formação 

acadêmica, irá refletir de forma significativa e abrangente na vida de seus 

futuros alunos. Levando-os a refletirem que dessa forma terão potencial para 

fazer a diferença dentro das instituições escolares onde em breve estarão 

atuando. 

A presente pesquisa, assim nos convida a refletir sobre a nossa escolha, 

se realmente estamos conscientes do nosso ofício quando tomamos a decisão 

de ser educador.  Não podemos ver a profissão como um simples 

complemento para a realização de nossa vida pessoal, muitas vezes com um 

pensamento fixo na área financeira.  Ao entrarmos nesse espaço único que 

tem a força de transformar vidas humanas, estaremos nos comprometendo 

com o ensino aprendizagem de futuros leitores, os quais em alguns momentos 

se espelharão em nossa familiarização com a leitura para assim sentirem-se 

encorajados embarcarem nesse mar de conhecimentos. 

 A investigação aborda entender meios que façam a diferença no campo 

da educação, especificamente buscando provocar nos alunos a curiosidade e a 

coragem de ir em busca do prazer e dos benefícios que a leitura nos 

proporciona levando-os à reflexão e quem sabe também à conscientização de 

que praticá-la é de suma importância. 

Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa constitui-se em 

compreender como as práticas de leitura contribuem para a formação dos 

pedagogos no curso de Pedagogia da Uergs em São Luiz Gonzaga. 

Já os objetivos específicos buscaram investigar o interesse e o hábito 

das acadêmicas pela leitura, entender os métodos e estratégias usados para 

desenvolver a prática da leitura, e realizar reflexões sobre a importância da 

leitura na formação dos acadêmicos do Curso. 

Sabendo que a leitura faz parte da nossa vida desde o nascimento, e 

levando em conta todas as experiências que tenho vivenciado durante minha 

trajetória de vida, me fazem acreditar que o professor tem grande influência no 

processo de expansão da leitura. Essa influencia se dá através das suas 

atitudes, demonstrando ser um leitor assíduo principalmente dentro das 
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instituições escolares, ainda mais nos dias atuais em que a nossa sociedade 

vive em constante transformação. 

 Percebemos a necessidade de haver uma fomentação crítica e 

estimulante voltada para a prática da leitura, abrangendo todos os espaços, 

tanto social, cultural ou político existente na vida do ser humano. No entanto 

tendo como foco principal o curso de formação de professores, porque é desse 

campo que se expandirá com mais facilidade o hábito de ler, alcançando um 

grande público através das escolas nas quais iremos atuar futuramente. 

Neste sentido, constatei que existe uma grande lacuna entre os 

acadêmicos e a prática da leitura. Também percebi sua grande importância na 

vida de qualquer indivíduo, principalmente dentro da universidade, pois além de 

ampliar o desenvolvimento intelectual e possibilitar que os mesmos se 

atualizem culturalmente, ela também é uma ferramenta necessária em 

qualquer área para que haja uma boa comunicação, ou uma compreensão 

clara de determinados temas, permitindo que possamos interpretar o que 

estamos lendo. Esse processo exige de nós um esforço e dedicação para esse 

campo leitor. 

O trabalho está disposto da seguinte forma: a introdução em que 

apresento o tema, problema, objetivos e justificativa de minha pesquisa, o 

Referencial Teórico e a prática da leitura em sala de aula, em que discuto 

algumas conceituações sobre a temática, a Metodologia em que apresento os 

caminhos de pesquisa percorridos, a Análise de Dados em que apresento meu 

diálogo com o grupo pesquisado, e minhas considerações finais. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

A Prática da Leitura em Sala de Aula 

 

A leitura sem dúvida tem importância fundamental na vida e na formação 

de todos, neste sentido entendemos que incentivar a leitura entre jovens e 

adultos é preciso. Para tanto é necessário que métodos mais estimulantes e 

esclarecedores, sejam desenvolvidos para fomentar a prática em sala de aula e 

fora dela. A Base Nacional Comum Curricular abre um leque de como trabalhar 

a leitura, ela nos diz que: 

O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem 
da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, 
orais e multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as 
leituras para: fruição estética de textos e obras literárias; pesquisa e 
embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos; realização de 
procedimentos; conhecimento, discussão e debate sobre temas 
sociais relevantes; sustentar a reivindicação de algo no contexto de 
atuação da vida pública; ter mais conhecimento que permita o 
desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades. 
(BRASIL, 2019, p.71).   
 

O documento ainda nos traz que: 
Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, 
dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a 
imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, 
diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos etc.) e ao som (música), 
que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais. (p,70) 
 

Como vimos á luz da BNCC, a leitura pode ser realizada tanto por 

intermédio de palavras, símbolos, mapas e tantas outras formas, porém para 

que o leitor possa alcançar bons resultados, ela deve ser explorada 

minuciosamente e esse processo exigirá algum esforço, mas valerá apena. 

Sendo assim, esta pesquisa visa conhecer os obstáculos e trazer sugestões 

para possíveis soluções que venham ao menos amenizar esse distanciamento 

do acadêmico em relação à leitura, que há no campo de Formação de 

Professores em relação ao hábito de ler.  

Segundo Arroyo (2000, p. 112), a escola é importante, influencia e muito 

nossa vida e dela levamos hábitos de pensamento, formas de raciocínio, 
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gestos, sensibilidades, formas de fazer, de compartilhar de intervir. Levamos 

mentalidades, valores e auto-imagens [...] 

Compreendo então que nós quando professores, seremos instrumentos 

extremamente significativos na vida de cada educando e nossas atitudes irão 

de alguma forma ter consequência no ensino aprendizagem de cada um, muito 

além dos muros escolares ou universitários.  

Como futuros profissionais da educação, necessitamos sair do 

comodismo e ampliar nossos conhecimentos com o intuito de oferecer ao 

público estudantil uma metodologia diferenciada que possibilite a eles o 

entendimento de que é possível superar suas baixas expectativas de vida, seja 

econômica, social, intelectual, sentimental, familiar. Enfim, em qualquer área de 

suas vidas, todas as dificuldades serão superadas tornando-se leitores 

assíduos, porque esse processo permite perceber novos horizontes nos 

levando a sonhar e concretizar nossos sonhos.  

Então cabe a cada um de nós, praticar o hábito da leitura e podemos 

iniciar reservando em nosso cotidiano pequenos momentos para que 

possamos nos familiarizar com os livros, os jornais, revistas... 

Porém é necessário compreendermos que não devemos ler somente 

para cumprir com as exigências dos componentes curriculares que temos na 

universidade, mas ler para nos aprimorarmos culturalmente da nossa própria 

história. Dessa forma, nos informarmos sobre os acontecimentos ao nosso 

redor, e consequentemente ampliamos nosso conhecimento para que 

venhamos a nos tornar cidadãos mais participativos da sociedade em que 

estamos inseridos e quem sabe assim transformá-la através de nossos 

conhecimentos e competência que iremos adquirir a partir do momento que nos 

tornarmos leitores assíduos.  

Sabemos que quando optamos em assumir o cargo de docente, 

estamos automaticamente nos tornando formadores de opiniões. Portanto, é 

necessário que saiamos do comodismo, a fim de buscar preencher o espaço 

vazio que a ausência da leitura provoca em nossa formação.  
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Neste sentido, no meio acadêmico, podemos ver claramente o quanto 

faz-se necessário que o docente busque ter afinidade com o campo da leitura e 

que sua prática ou ausência dela, poderá afetar diretamente os educandos, em 

sua formação intelectual e social, porque quem não tem o hábito de ler, não 

consegue informar-se sobre as diversas mudanças que a sociedade e o mundo 

passa cotidianamente. 

Sabemos que, consequências de não desenvolverem leitura e escrita, 

poderão aparecer através de atrasos até mesmo em sua vida profissional 

fazendo com que fique estagnado em suas próprias compreensões. 

Por meio destas compreensões que vivenciamos diariamente, nos 

sentimos cada vez mais no dever de instigar a leitura nos locais por onde 

passamos, enfatizando a importância desta no cotidiano de nossas crianças. 

Dessa forma passamos também, a ser participantes no processo do 

desenvolvimento de cidadãos críticos e conhecedores, culturalmente tanto da 

nossa história como a história do mundo inteiro, pois a leitura nos possibilita 

ingressar em um universo de realidades e fantasias que somente entenderá 

aquele que se desafiar em praticá-la.  

Quando nos tornamos educadores junto com isso vêm a missão de 

criarmos metodologias de leituras que possam despertar nos educandos o 

desejo de aventurar-se, em novas magias, e de acordo com Kleiman (1998): 

“o processo de preparação da instituição escolar formadora 
de alunos leitores deve se iniciar com a formação docente, 
sensibilizando-o sobre a necessidade da leitura, da 
compreensão e da criticidade como forma do 
desenvolvimento da vida e do trabalho”.  

Percebemos então que ler é fundamental, mas no Curso de Formação 

de Professores, ler é extremamente necessário, e segundo Kleiman nós 

devemos ter a clareza de que a leitura é a chave que abre as portas para 

grandes conhecimentos. Através dela instigaremos nossos alunos a tornarem-

se leitores assíduos, por isso devemos buscar meios para que esse momento 

torne-se prazeroso para nós, e assim quando chegar a hora de atuarmos nas 

escolas, saberemos quais ferramentas utilizar para estimular o nosso aluno, 

desde a mais simples até aquela um pouco mais complexa. 
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Segundo Cunha (2008), as dificuldades de leitura observadas 

atualmente na população, comprovam a má formação das habilidades 

necessárias à leitura, sinalizando uma fragilidade no percurso educacional. 

Devemos utilizar táticas que possam ajudar nossos alunos a vencer o desafio 

enfrentado diariamente, como se fosse um vírus que vai se alojando em cada 

indivíduo e parece que os profissionais responsáveis não estão sabendo como 

aplicar o antídoto corretamente para sanar essa “virose” chamada ausência do 

hábito de ler.  

Ao analisar a visão trazida pelo autor, percebe-se com muita clareza que 

é de suma importância que haja uma formação continuada de qualidade que 

desperte no professor o interesse de alcançar um excelente aproveitamento de 

seus estudos. Faz-se necessário então que esteja constantemente em busca 

de novos conhecimentos para que possa se capacitar de forma que seu aluno 

sinta essa segurança e nasça nele esse desejo de se desafiar em um mundo 

leitor. 

 É através de metodologias diferenciadas e muita dedicação que o 

professor conseguirá desempenhar seu papel de mediador em sala de aula e 

consequentemente ser participante dos benefícios que a leitura oferece aos 

seus alunos, abrangendo-o além dos muros universitários e assim agindo de 

maneira significativa na vida cotidiana de cada indivíduo contribuindo para que 

tenham boa qualificação e como efeito traga benefícios para toda sociedade. 

Estar sempre em busca de novos conhecimentos faz parte de todo ser 

humano ou pelo menos deveria fazer: 

Segundo Paulo Freire: 

“não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 
que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto 
ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo 
educo e me educo: pesquiso para conhecer oque ainda não 
conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (FREIRE, 
1996, p. 32) 
 

Portanto cabe a nós refletir sobre as diversas maneiras de introduzir a 

leitura na vida de todos os seres humanos, pois desde o mais novo ao mais 
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velho pode e deve desfrutar desse momento significativo e prazeroso que o 

hábito de ler proporciona ao leitor.  

Geralmente o descaso com a leitura inicia-se ainda na infância, devido à 

falta de estímulo recebido por parte dos pais e quando ingressam na 

Universidade, acabam deparando-se com uma grande barreira a qual muitas 

vezes acaba sendo o motivo da desistência de alguns acadêmicos, por 

pensarem que não serão capazes de adquirir o hábito de ler.  

O incentivo para a leitura deve iniciar desde o nascimento do ser 

humano, porém sabemos que há alguns pais que fazem leituras de histórias 

para o bebê, mesmo antes de nascer, e podemos utilizar de meios riquíssimos 

para que haja a familiarização entre ambos, e esse processo pode ocorrer 

principalmente através da participação da família na aprendizagem dos 

pequenos através do incentivo prático partindo de suas próprias experiências 

de vida, mostrando a seus filhos que para ser bem sucedido é preciso haver 

persistência em enfrentar os desafios que encontramos durante nossa 

caminhada.   

É de suma importância que os pais possibilitem às crianças em sua 

vivência cotidiana momentos de cantarolar pequenas músicas, contar histórias, 

disponibilizar variedades de jornais, livros e revistas infantis para a criança 

manter contato com os mesmos. No entanto, não podemos esquecer de que as 

ferramentas tecnológicas também servem de fonte de informação, porém deve-

se enfatizar a importância de haver um equilíbrio entre ambos, pois nada 

poderá diminuir o valor que tem um livro.  

 

Segundo Silva: 

“Ler um texto impresso em papel não é a mesma coisa que 
ler os conteúdos da internet no computador. Ainda que a 
base dos dois suportes seja a escrita, cada qual traz 
especificidades que demandam comportamentos 
diferenciados dos leitores” (2005, p.13) 

O autor acrescenta ainda que: 
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[...] Esse leitor – navegador, além de possuir uma 
bibliotecária permanente para si (Google ou outro provedor 
de busca), “folheia” muito, mas lê pouco; não é nada 
tolerante à publicidade esta, por sinal, via spam, tem se 
tornado um verdadeiro inferno nos dias de hoje; e foge 
rapidamente para outros mares. A fartura de textos pode 
levar a um estreitamento do raciocínio e do pensamento por 
interferência da própria forma de uso. (p.40-41) 

 

É possível perceber a preocupação do autor em relação à compreensão 

e dedicação que devemos ter ao disponibilizarmos alguns minutos ou até 

mesmo horas do nosso tempo para realizar uma leitura, pois sabemos que o 

mundo virtual nos oferece milhões de informações, porém também nos exige 

que tenhamos a capacidade de resistir às mensagens tentadoras que 

recebemos enquanto procuramos um conteúdo específico.   

Sabemos que vivemos num mundo repleto de informações e seja qual 

for a sua decisão para tornar-se um leitor, se faz necessário procurar sempre 

buscar a concentração e selecionar o que realmente terá relevância para que 

você encontre as respostas que procura, assim como ampliar seus 

conhecimentos sobre diversos assuntos, que por sinal é de extrema 

importância estarmos sempre buscando nos informar sobre tudo o que ocorre 

em nosso redor. 

Segundo Leandro Karnal, doutor em História Social pela USP e 

professor na Unicamp, reconhecido em todo o país como palestrante, 

intelectual e formador de opinião;  

[...] o livro geralmente é produzido por especialistas, que 
buscam opiniões sólidas, demonstrações e fontes, enquanto 
a internet é apenas uma distribuição das opiniões, é uma 
fragmentação da verdade que nem sempre da pra ser usada 
como referência. Portanto é muito importante que o aluno 
tenha contato com bons livros, sejam eles didáticos, sejam 
de literatura, e que auxiliem a formar uma opinião mais 
sólida. (Revista, Sistema de Ensino Positivo, p.7, ano 2019) 

Se nós como futuros professores conseguirmos “enxergar” e dar a 

devida importância para a prática da leitura, com certeza faremos a diferença 

na vida de nossos alunos, pois teremos habilidades para despertar nesta essa 

paixão tão linda, porém muitas vezes pouco incentivada nas instituições 
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escolares. Devemos ser um canal de motivações para esse público tão 

necessitado de entusiasmo para praticar a leitura, procurando mostrar a estes 

que ao ler, estaremos nos relacionado com pessoas de diferentes culturas e 

sonhos e que em algum momento veremos que muitos desses fatos relatados 

pelos autores, se interlaçam com nossa própria história.  

Segundo Rangel e Rojo: 

Há um componente social no ato de ler. Lemos para nos 
conectarmos ao outro que escreveu o texto, para saber o 
que ele quis dizer, o que quis significar. Mas lemos também 
para responder às nossas perguntas, aos nossos objetivos. 
(RANGEL E ROJO, 2010.p.87).  

Se fizermos uma reflexão, veremos que por inúmeras vezes nos 

encontramos com as histórias descritas pelos autores de grandes obras, como 

por exemplo a história de Iracema, escrita por José de Alencar, que lemos 

geralmente no período em que estamos no ensino médio.  

E assim tantas outras associações que podem ser feitas ao longo de 

uma bela leitura. Os autores citados a cima ainda nos dizem que:  

Na leitura, não age apenas a decodificação, isto é, juntando 
letras, sílabas, palavras, frases, porque ler é muito mais do que 
apenas decodificar. Ler é atribuir sentido. E ao compreender o 
texto como um todo coerente, o leitor pode ser capaz de refletir 
sobre ele, de criticá-lo de saber como usá-lo em sua vida. 
(RANGEL E ROJO, 2010,86) 

 
 Então, seja para momentos de lazer ou para realizar um trabalho, 

sempre a leitura nos dará respostas até mesmo quando não a procuramos, 

porque ao ler estamos sempre adquirindo conhecimentos os quais em algum 

momento iremos utilizá-los em nossa vida.  

Isso no leva a refletir o tipo de profissional que queremos ser, será que 

estamos nos preparando para submergir nas histórias de vida de pessoas 

desnutridas de conhecimentos e procurar alimentá-las, motivando-as a irem em 

busca da realização dos seus sonhos, mostrando a elas que a chave para a  

transformação  da sua história está no campo da leitura, e além disso será que 

estamos nos preparando para utilizar as ferramentas necessárias que venham 

disponibilizar o acesso aos  instrumentos que os levarão a  adquirirem o hábito 
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de ler, servindo de ponte de esperança e auxiliando-os a atravessarem seguros 

de que juntos venceremos o monstro do descaso literário.  

São questionamentos que nos fazem refletir, sobre o nosso papel de 

educador, que devemos desempenhar com extrema responsabilidade e amor, 

pois a nossa competência irá refletir no futuro dos educandos que cruzarem 

nosso caminho. Isso nos leva a reflexão de que está em nossas mãos, lançar a 

semente da mudança mostrando as infinitas condições para que haja um 

ensino prático, reflexivo e significativo dentro da nossa sociedade. 

Para Macedo (1999, p.123) “Ler é descobrir caminhos, conhecer e reconhecer o 

mundo a nossa volta”. 

Através dessa pequena frase, percebemos então que em poucas 

palavras, Macedo nos mostra muitos benefícios que a leitura nos oferece.  

Sendo alguns desses benefícios poder viajar por diversos lugares, conhecer 

culturas sem sair da nossa região, muitas vezes até mesmo sem sair do nosso 

próprio sofá. Mas para isso é necessário, que venhamos enfrentar o nosso 

próprio “eu”, isto é, abrir mão de alguns dos nossos desejos pessoais e 

encontrar tempo para encararmos o desafio de ler uma bela obra, ou um 

simples jornal que traga informações básicas dos acontecimentos gerais no 

mundo. Basta somente nos desafiarmos nesse caminho maravilhoso, pelo qual 

a leitura poderá nos levar. 

Segundo Paulo freire (1996, p.133), “o sujeito que se abre ao mundo e 

aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma 

como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento 

na história”.  

Sendo assim, penso que durante o curso de formação de professores, 

devemos buscar a preparação para atuar de maneira que estimule nossos 

alunos a desafiarem-se no campo da leitura, para que busquem enriquecer 

suas experiências, e cada dia tornem-se mais ativos em suas participações na 

sociedade e conquistem seu espaço de cidadão crítico responsável pela 

transformação da história de muitas vidas neste chão tão necessitado de uma 

boa educação. 
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Por isso entendemos que ler é aprender, é ampliar as oportunidades de 

educação para as crianças, jovens e adultos, sendo assim, podemos deduzir 

que ler é uma excelente prática que deve ser cada vez mais cultivada por todos 

nós. Podemos ser mediadores de futuros leitores, que poderão transformar 

conhecimentos, se instigarmos a leitura de histórias, valorizando o texto lido e 

escrito e é importante ressaltar que para que tenhamos um conjunto completo, 

o professor deverá ser um leitor assíduo. 

Devido ao impacto que a prática da leitura ou a ausência dela causa em 

nossa vida, deveríamos tê-la como um hábito, assim como tantos que fomos 

adquirindo com o passar dos tempos, separando espaço para ela 

cotidianamente, ao menos meia hora a cada dia, permitindo-nos a ler até 

mesmo um poema, uma poesia, uma parlenda, enfim, o importante é gerar 

esse desejo dentro de nós.  

Há uma poesia de Bráulio Bessa que ressalta a relevância que a leitura 

tem na vida de uma nação, a qual nos diz que: 

            “o poder de um povo está na mente, é a chave que abre 

essa prisão, é a luz que aponta a direção, pra seguir por qualquer estrada 

escura. Um país desnutrido de leitura, só se salva comendo educação.” 

(2019, p.99). 

 Compreendemos então que devemos desenvolver um trabalho que 

alcance a todos e principalmente os indivíduos mais carentes ao acesso de 

boas leituras, para que possam construir e expandir conhecimentos.   

Segundo Soares (2006. p.58): 

“(...) enquanto a posse e o uso pleno da leitura e da escrita sejam 

privilégio de determinadas classes e categorias sociais como tem sido, elas 

assumem papel de arma para exercício do poder, para a legitimação da 

dominação econômica, social, cultural instrumentos de discriminação de 

exclusão.” 

 Compreende-se então que se faz necessário, nos apegar às 

oportunidades leitoras que a vida nos apresenta e lutar para que haja uma 

transformação. Assim mudaremos, não só a nossa própria realidade, mas a 

história de uma sociedade desnutrida de educação. Ao plantarmos as 
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sementes, neste belíssimo chão, ajudaremos nossa gente a ser bons cidadãos 

e teremos orgulho em nosso coração, de sermos docentes que amam a 

educação. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Levando em conta a posição importantíssima que a leitura tem na vida 

de qualquer ser humano, venho por meio deste trabalho tentar compreender e 

instigar em especial os acadêmicos a uma reflexão quanto à sua prática leitora. 

A pesquisa constitui-se com o foco na abordagem qualitativa, de cunho 

bibliográfica, no entanto mesmo à distância foram realizadas entrevistas e 

análise de documento, neste caso caracteriza-se também como uma pesquisa 

de campo, do tipo exploratória, descritiva e explicativa, com coletas de dados 

por meio de questionários do Google Forms que foram realizadas com as 

acadêmicas do curso. 

Segundo Marconi e Lakatos a pesquisa qualitativa: 

“Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em pontos. A 
interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicos no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 
para a coleta de dados e o pesquisador é um instrumento chave. É 
descritivo. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 
indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais 
de abordagem, (Marconi e Lakato). ” 

A pesquisa bibliográfica utiliza material já publicado constituído 

basicamente de livros, artigos de periódicos e atualmente com informações 

disponibilizadas na internet. Quase todos os estudos fazem uso do 

levantamento bibliográfico e algumas pesquisas são desenvolvidas 

exclusivamente por fontes bibliográficas. Sua principal vantagem é possibilitar 

ao investigador a cobertura de uma gama de acontecimentos muito mais ampla 

do que aquela que poderia pesquisar diretamente. (GIL, 1999).  

O estudo buscou explorar a importância da leitura em um espaço 

bastante importante para nossa formação e por isso entendemos segundo Gil 

que a pesquisa exploratória:  

“Tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipótese. 
Pode se dizer que esta pesquisa tem como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias e descobertas de intuições. Seu 
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planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 
possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos 
ao fato estudado. Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas 
com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 
pesquisado; análise de exemplos que estimulem a 
compreensão.” (GIL, 2002, p.41). 

Já quanto a abordagem das pesquisas descritivas segundo (GIL, 2002 

p.42): 

“Aquela que tem como objetivo primordial estudar as 
características de um grupo ou fenômeno, de acordo com 
sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de 
escolaridade, estado de saúde física ou mental. Enfim, ela 
visa descrever as características de determinada população 
ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 
variáveis. Requer o uso de técnicas padronizadas de coleta 
de dados: questionário observação sistemática. Assume, em 
geral, a forma de levantamento. ”   

 E ainda quanto a abordagem das pesquisas explicativas segundo (GIL, 

2002 p.42): 

Essas pesquisas têm como preocupação central 
identificar os fatores que determinam ou que 
contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é 
o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 
conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 
porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais 
complexo e delicado, já que o risco de cometer erros 
aumenta consideravelmente. 

Sendo assim, a pesquisa foi realizada com os acadêmicos do Curso de 

Pedagogia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), que está 

localizada na cidade de São Luiz Gonzaga R/S. Devido a relação da 

pesquisadora com sua turma de formação, foram enviados convites por e-mail 

para a turma que tem entre 25 e 30 acadêmicos, porém somente 6 aceitaram 

participar. Destes 5 são acadêmicas, e 1 acadêmico entre 20 e 40 anos de 

idade. Os sujeitos desta pesquisa estão identificados como: P1, P2, P3, P4, P5 

e P6. 

Desta forma, foi encaminhada a Carta de Apresentação da Pesquisa e o 

Termo Livre Esclarecido, e após a resposta dos pesquisados o formulário 

Google Forms foi encaminhado aos mesmos. A análise dos formulários 
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respondidos deu-se por categorização, elencando categorias a partir das 

perguntas feitas aos participantes, sendo estas:  

A) Como você vê a importância da leitura e escrita para formação dos 

professores e qual espaço elas ocupam em sua vida? 

B) Como você se organiza para realizar uma leitura? 

C) Quais são os gêneros textuais que despertam em você o desejo de ler? 

D) Quais ferramentas você utiliza para explorar a leitura? 

E) Como você costuma elaborar uma síntese do que lê? 

F) Quais os meios que você costuma usar para compartilhar o que lê? 

G) Você costuma escrever suas próprias reflexões a cada leitura realizada, 

e qual importância esse processo tem em sua concepção de acadêmico 

e futuro professor? 

H) Que estratégias, na sua concepção deveriam ser usadas para que haja 

possíveis melhorias na qualidade do processo leitor? 

I) Na sua concepção, qual o papel do professor em relação ao 

desenvolvimento de alunos leitores e escritores, e seria possível fazer 

uma combinação prazerosa entre ler e aprender? 

J) Como você se auto avalia diante do tema em foco e porquê? 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esta análise busca esclarecer ao leitor a visão que os acadêmicos do 

curso de Pedagogia- Licenciatura que participaram deste trabalho tem sobre a 

importância da leitura para sua formação. A análise apresentou os resultados a 

partir das categorias apresentadas anteriormente. 

 

4.1 IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A leitura alcança seu espaço na vida de cada indivíduo, neste sentido na 

formação de professores esse alcance é ainda mais significativo, visto que 

serão estes que despertarão a leitura em outros indivíduos. A pergunta 

realizada às pesquisadas que abriu o formulário foi: Como você vê a 

importância da leitura e escrita para formação dos professores? 

A P1 respondeu que: “A leitura é ponte para o conhecimento, desse 

modo indispensável na formação docente e é através da leitura que se cria 

uma boa escrita. Acredito que esses dois exercícios são fundamentais na 

formação de professores. ” 

A partir da resposta da P1, podemos ampliar ainda mais nossa 

compreensão de que ao adquirirmos o hábito de ler, estaremos também 

alcançando um aprimoramento no nosso vocabulário e logo desenvolveremos 

uma boa escrita, porque no campo acadêmico ler e escrever são 

indissociáveis. Compreende-se que ler sempre é importante, e isso nos leva a 

refletir sobre a relevância de que seja disponibilizado um curso contínuo de 

formação de professores mediadores, dentro das universidades, fomentando 

assim interesse dos acadêmicos em tornarem-se professor leitor, os quais 

brevemente estarão desfrutando desse belíssimo momento nas instituições em 

que irão atuar e terão em suas mãos a oportunidade de provocar os estudantes 

há uma transformação. 

 

Já o P4 respondeu que: Sim, a leitura é de suma importância para 

qualquer profissional da educação através da leitura temos um refinamento 



25 
 

cultural. A leitura nos leva para o mundo das ideias. 

 

Na resposta do P4, podemos deduzir que a intimidade com a leitura 

possibilita inovar a cada dia nosso conhecimento não apenas pedagógico, mas 

um conhecimento globalizado que nos faz crescer como ser humano. Também 

é importante lembrar de que a leitura nos possibilita praticá-la de diferentes 

formas, porém com o mesmo objetivo, o de ampliar nossos conhecimentos de 

forma globalizada. Cabe a nós professores assumirmos o papel de mediadores 

auxiliando nossos alunos na abertura desse leque e como utilizá-lo. Camargo 

nos diz que: 

 Segundo Camargo, (2007, p.112),  

“As imagens passam a ser narrativa do mundo, estabelecendo 

diálogos com o mundo e não serem apenas representações dele”. 

Podemos perceber então que cabe ao professor facilitar essa relação 

introduzindo com clareza e de forma prazerosa, também a leitura por imagens, 

encontrando meios instigadores que levem seus alunos a desejarem praticá-la 

em seu cotidiano.  

Segundo Hernandez (2000, p.1330): 

 “As imagens são mediadoras de valores culturais e contém 
metáforas nascidas da necessidade social de construir 
significados. Reconhecer essas metáforase seu valor em 
diferentes culturas, assim como estabelecer as possibilidades de 
produzir outras, é uma das finalidades da educação para a 
compreensão da cultura visual.” 
 

Constatamos então que devemos ser facilitadores nesse processo pelo 

qual nosso aluno passa diariamente, porém se não tiver a assistência de um 

olhar profissional, muitas vezes poderá perder o foco, e é por meio de 

metodologias diferenciadas que permitam ao aluno analisar determinada 

imagem e depois descrever com suas próprias palavras, quem sabe até fazer 

relações com seus conhecimentos prévios, podemos auxiliá-lo a construir e 

reconstruir provocando um envolvimento cada vez maior entre ambos. 

 

4.2 METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

 

A prática cotidiana de leitura, os métodos e estratégias para ler e as 

práticas que são usadas neste intuito podem ser diversas para diferentes 
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pessoas. Cada um se organiza para a leitura de forma distinta, e por isso 

quando perguntadas: Como você se organiza para realizar uma leitura? Quais 

ferramentas você utiliza para explorar a leitura? Como você costuma elaborar 

uma síntese do que lê? 

 A P1 respondeu que: Tento me organizar durante o dia a dia, mas 

devido a rotina acabo conseguindo ler somente a noite, esse é o momento que 

consigo parar e me concentrar melhor. Uso geralmente livros, mas 

principalmente computador e celular. Procuro geralmente anotar pontos 

importantes. 

A P1, nos leva a compreensão de que a leitura é indispensável, e que 

devemos disponibilizar um momento do nosso dia para apreciá-la, ainda que 

seja por alguns minutos utilizando das tecnologias que estão ao nosso dispor 

em todo tempo, e que as vezes acabamos fazendo uso para coisas que não 

irão edificar nosso crescimento intelectual. 

Já a P3 respondeu que: Geralmente em um lugar calmo, sozinha e um 

tema interessante. Me organizo com livros e aplicativos de leitura. Normalmente 

fazendo uma análise de tudo que li ao término da mesma. 

 

A P3, nos leva a refletir o quanto é importante ler, mas também 

analisarmos o que foi lido buscando assim obter melhor compreensão e 

aproveitamento do texto e também do nosso tempo disponibilizado á esse 

momento tão especial. 

  O pesquisado P4 disse: Disponibilizo um tempo e espaço 

adequados para leitura. Gosto de ler redação, artigo, resenha. Já como 

ferramentas geralmente uso livros, dicionários, celular e notebook 

O P4, nos traz grande alegria ao dizer que disponibiliza tempo e espaço 

para esse momento leitor, e nos faz refletir sobre a importância de ler também 

temas que envolvem trabalhos acadêmicos e assim enriquecer ainda mais 

nossos conhecimentos universitários, podendo utilizar diferentes meios para 

que se torne ainda mais rico e prazeroso esse momento. No entanto estamos 

conscientes de que esse privilégio de ter um tempo disponível, não está ao 

alcance de todos, mas também sabemos que a leitura sempre estará 

disponível, devido as diferentes formas em que se apresenta, e cabe a cada 

um encontrar os meios que facilitem esse momento. 
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No decorrer da leitura dos dados percebe-se algo riquíssimo em alguns 

relatos como por exemplo: a importância de sempre que possível registrar 

alguns tópicos do que leu para que futuramente possa fazer uso destes ou 

simplesmente relê-lo para recordar “saboreando” cada detalhe enriquecendo 

seus conhecimentos e quem sabe contextualizá-los com suas experiências 

atuais. 

Através de noticiários na mídia e em outras fontes percebemos que no 

Brasil são poucos os que se dedicam a prática da leitura, mesmo que haja 

tantas fontes disponíveis que deveria nos motivar a termos um maior 

envolvimento com ela.  Segundo a BNCC, temos pouco conhecimento até 

mesmo das línguas que são faladas em nosso país, e nos diz que: 

“Ainda em relação à diversidade cultural, cabe dizer que se estima 
que mais de 250 línguas são faladas no país – indígenas, de 
imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português 
e de suas variedades. Esse patrimônio cultural e linguístico é 
desconhecido por grande parte da população brasileira.  
correlação entre repertórios culturais e linguísticos, pois o 
desaparecimento de uma língua impacta significativamente a 
cultura.” (BRASIL, 2017, p.70) Declaração Universal dos Direitos 
Linguísticos, Barcelona, 1996, com o patrocínio da UNESCO. 
Disponível em: <http://e-ipol.org/direito-linguistic>. Acesso em: 6 
dez. 2017. 

 

Compreende-se então que podemos nos transformar e também auxiliar 

o outro a fazer uso dessas diversas fontes que estão ao nosso dispor em todo 

o tempo, e requer um olhar diferenciado cheio de entusiasmo, que nos convida 

a ter compromisso com nosso próprio aprender e o aprender do outro.                                          

Segundo Rangel e Rojo: 

 [...] leitura não age apenas decodificando, isto é juntando letras, 
sílabas, palavras, frases, porque ler é muito mais do que apenas 
decodificar. Ler é atribuir sentidos. E ao compreender o texto 
como um todo coerente, o leitor pode ser capaz de refletir sobre 
ele, de criticá-lo, de saber como usá-lo em sua vida. (RANGEL & 
ROJO, 2010, p.86) 
 

Sugere-nos então que, devemos ler para enriquecer nosso vocabulário, 

pois a cada leitura que realizamos estamos automaticamente entrando em 

outros mundos, adquirindo novas experiências, entre tantos outros benefícios 

que alcançamos por meio dela.  Aderir à prática da leitura nos faz crescer em 

todos os aspectos da nossa vida.  

 

4.3 AS PRÁTICAS DE LEITURA PARA OS ACADÊMICOS EM FORMAÇÃO 
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No questionário realizado com as acadêmicas buscou-se saber: Na sua 

concepção, qual o papel do professor em relação ao desenvolvimento de 

alunos leitores e escritores, e seria possível fazer uma combinação prazerosa 

entre ler e aprender? Quais estratégias, na sua concepção deveriam ser 

usadas para que haja possíveis melhorias na qualidade do processo leitor? 

 A P6 respondeu que: A leitura não adianta só ler tem que compreender 

entender sobre o que se lê. As estratégias devem trazer textos interessantes 

para a sala de aula. Algo que chama a atenção e que seja de suma importância 

ou relevância para que o leitor queira ler todos os dias. 

A P6, com sua resposta nos leva a refletir que quando lemos, temos que 

buscar associar o texto com o contexto, e dessa forma haverá uma construção 

de conhecimentos. Devemos estar sempre praticando o ato de ler e 

materializando-o também através de nossa escrita. 

A P1 respondeu que: O professor é grande influenciador nesse processo 

que deve iniciar na educação infantil. Com certeza é possível aprender de 

forma prazerosa através da leitura. Penso que elaborar atividades 

diferenciadas que envolvessem a leitura talvez. Oferecer aos alunos leituras de 

assuntos do interesse dos mesmos. 

A P1, nos dá uma resposta muito instigante que sugere que o professor 

disponibilize diversas maneiras para que os alunos possam exercer a prática 

da leitura, e para isso podemos oferecer á eles, oficinas de leitura utilizando 

textos simples mais próximo de seu cotidiano, para mais á frente oferecer 

também textos formais, e também seminário voltado para o campo leitor. Por 

meio desse processo o indivíduo poderá ir se adaptando e adquirindo o hábito 

leitor através de suas vivencias e informações que irá se deparar dentro e fora 

da sala de aula.  

O P4 disse: Sim os professores são incentivadores e motivadores para 

uma boa leitura. Ler e aprender caminham lado a lado. Penso que buscar mais 

o perfil dos leitores e textos que os agradam. Exemplo buscar escrever sobre 

temas que atraiam os leitores. 

O P4, sugere que o professor primeiramente busque a conhecer o seu 

aluno e isso, também é o que sempre se enfatiza durante as aulas na 

universidade, que devemos buscar conhecer as especificidades de cada aluno 
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para que em consequência desse conhecimento, saibamos como desenvolver 

uma metodologia que fomente no aluno o desejo de desafiar-se na atividade 

proposta. O processo da busca em conhecer nosso aluno, nos permite também 

selecionar os materiais adequados que levarão os alunos á desejarem buscar 

por si próprios, diversos gêneros textuais que lhes instiguem a ler de forma 

prazerosa além da sala de aula. Dessa forma, disponibilizando aos alunos 

momentos prazerosos com materiais de fácil manuseio, para que o mesmo 

sinta-se instigado a desafiar-se, como por exemplo, oferecer jornais com 

gravuras contendo temas atuais e dialogar com os estudantes cada tema que 

chamar sua atenção, trazer receitas diversas, assim como também textos 

literários que possam despertar nos acadêmicos o processo leitor, os quais 

abrirão caminho para as leituras mais formais e provavelmente em 

consequência disso eles perceberão que além de terem adquirido o hábito pela 

leitura, também desenvolveram o gosto pela escrita, pois sabemos que ambas 

andam lado a lado no universo de cada acadêmico. Segundo uma professora 

chamada Adriana Pastorello, do Colégio Cristo Rei, em Marília, interior de São 

Paulo, traz sua concepção em relação ao momento de leitura, ela diz que “é 

prazeroso aprender a ler notícias”, para isso ela utiliza jornais. Adriana conta em seu 

depoimento que “compara a leitura do jornal com a sua versão na internet e percebe que as 

crianças preferem ler no papel por ser mais fácil encontrar as notícias, ela discute o motivo pelo 

qual uma notícia aparece em cima e outra embaixo da página, em títulos com letras menores e 

outros maiores, e aborda as diferentes maneiras de tratar o mesmo tema, comparando com 

outras publicações ou com telejornais”. Ela afirma que “no final do ano os alunos se tornam 

leitores habituais de jornal”. (site: NOVA ESCOLA, 2004, escrito por Agnes 

Augusto). Percebemos aí uma excelente estratégia para trabalhar a leitura na 

universidade, refletindo sobre a fala de alguns pesquisados que sugeriram em 

suas respostas que gostariam de trabalhar também com temas de seu 

interesse. Isso poderia ser explorado de diferentes formas instigando o trabalho 

em grupo possibilitando grandes descobertas em equipe. Esse processo 

poderia instigar a criação de artigos, de seminário e outros tantos benefícios 

que consequentemente a leitura trará na vida de cada acadêmico.  

 

A P2 respondeu: O professor pode estimular a leitura de várias formas, 

desenvolvendo práticas que mostrem ao aluno o quanto pode ser prazeroso o 
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ato de ler. Acredito que quanto mais se lê mais se aprende. Deve-se incentivar 

a leitura desde a concepção do bebê para que assim ele cresça tomando 

posse do hábito da leitura. 

A P2, enfatiza em sua resposta, o quanto é importante que a criança já 

tenha contato com a leitura, ainda dentro do ventre de sua mãe, pois acredita-

se que esse processo irá instigar o desenvolvimento do hábito leitor no bebê, e 

o professor dará continuidade desde o momento em que a criança ingressar na 

escolinha, isto é, desde o berçário pois o estímulo deve ser contínuo para que 

possamos alcançar um crescimento significativo no campo leitor. Devido á 

leitura se apresentar de diferentes formas, dá ao professor a liberdade de 

trabalhar com uma metodologia específica para cada momento buscando 

auxiliar na familiarização de forma prazerosa para cada criança. No que se 

refere a nós acadêmicos, é fato que alguns de nós chegamos à universidade 

sem ter ainda o hábito de ler e escrever, mas é nesse momento que 

percebemos a falta que ela nos faz e então iniciamos uma busca contínua pelo 

conhecimento e acabamos enfrentando dentro de nós mesmos uma barreira 

gigantesca que em alguns casos leva á desistência do próprio acadêmico, 

porque constatamos que há uma lacuna, mas aí é que entra o professor leitor, 

pois este será a ancora para que o acadêmico comece a aperfeiçoar a leitura 

através das estratégias sugeridas pelo profissional, podendo ser com a 

introdução de oficinas voltadas para a leitura, incentivando o crescimento 

cultural dos indivíduos de forma prazerosa que ele compreenda que ler é 

necessário  e que a leitura é uma ferramenta para comunicar-se com o mundo. 

Quando encontramos um professor leitor, a sensação que temos é que tudo 

torna-se mais fácil, e que há algo mágico que conduz o processo da prática 

leitora, e inicia-se uma nova etapa na qual fica claro que lemos não só para 

realizar trabalhos, mas também para adquirirmos um crescimento cultural que 

nos possibilitará ter uma compreensão mais ampla e encontraremos facilidade 

para desenvolver nossa escrita sobre qualquer assunto.    

Também  percebemos que a leitura ainda se depara com a barreira do 

“tempo”, tempo este que deve ser criado, reinventado, especificamente para 

que se consiga disponibilizar ao menos uma pequena parte do nosso cotidiano 

à leitura, e assim embarcarmos nessa viajem que encanta a todos que se 

permitem a esse desafio que nos deslumbra no decorrer da nossa história, nos 
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capacitando a cada leitura realizada, ampliarmos nossos conhecimentos e nos 

tornarmos sujeitos capazes de compreender qualquer tipo de gênero textual e 

suas diferentes formas.  

Segundo (Silva, 2000 p.13) devemos: 

“começar a ler para descobrir os porquês dos diferentes aspectos 

da vida” 

 Compreende-se que refletir sobre a prática da leitura faz-se necessário 

em todos os campos e principalmente no Curso de Formação de Professores, 

porque é nesse momento que temos a oportunidade de construir um bom 

alicerce leitor, onde iremos nos tornar sujeitos questionadores que sentem o 

desejo de saber o porquê das coisas e não apenas aceitá-las sem antes 

questioná-las. Esse processo nos convida a refletir sobre nossos hábitos 

rotineiros e buscar criar um tempo para esse momento tão importante e 

prazeroso para muitos que já se renderam a ela, e que convida a todos, 

grandes e pequenos, a esse belíssimo desafio, adquirindo o hábito de ler. 

Destaco assim sobre o Eixo Leitura, à luz da BNCC: 

“O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que 
decorrem da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os 
textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação, 
sendo exemplos as leituras para: fruição estética de textos e obras 
literárias; pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e 
acadêmicos; realização de procedimentos; conhecimento, 
discussão e debate sobre temas sociais relevantes; sustentar a 
reivindicação de algo no contexto de atuação da vida pública; ter 
mais conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos 
pessoais, dentre outras possibilidades.” (BRASIL,p.71;Declaração 
Universal dos Direitos Linguísticos, Barcelona, 1996, com o 
patrocínio da UNESCO. Disponível em: <http://e-ipol.org/direito-
linguistic>. Acesso em: 6 dez. 2017). 
 
 

Podemos perceber que trabalhar a leitura é um grande desafio, pois está 

intrinsecamente ligada a todos os contextos, e exige principalmente do 

professor um diálogo entre ambos para que este consiga instigar os seus 

alunos a desbravar todo o encantamento que ela nos traz, seja através de 

textos, de gravuras, de vídeos ou de outras faces que ela pode se apresentar. 

Devemos sempre encarar a leitura naturalmente, sem pressionar o 

outro, apenas buscar meios para instiga-lo constantemente. Um bom exemplo 

de como a leitura deve ser fomentada naturalmente é relembrarmos o que 

Paulo Freire nos diz: 
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 “No esforço de retomar a infância distante a que já me referi, 

buscando a compreensão do meu ato de ler o mundo particular em que me 

movia, permitiram-me re-petir, re-crio e re-vivo, no texto que escrevo, a 

experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra (Freire, 

1989; p.10) ”. 

O autor ainda nos diz algo muito marcante que serve para nossa reflexão como 

futuros, ou atuais pedagogos. Segundo (FREIRE, 2003; p.5-6) 

                                  “Desde que nascemos, vamos aprendendo a ler o 

mundo em que vivemos. Lemos no céu as nuvens que anunciam chuva, 

lemos nas cascas das frutas se estão verdes ou maduras, lemos no sinal de 

trânsito se podemos ou não atravessar a rua. E quando aprendemos a ler 

os livros, a leitura das letras no papel é uma outra forma de leitura, do 

mesmo mundo que já líamos antes de sermos alfabetizados”. 

Podemos deduzir então que cabe ao professor buscar meios que interlacem o 

ato de ler com as experiências vivenciadas pelos seus alunos, levando-os á 

compreenderem que ler é um processo leve, prazeroso e que traz muitos 

benefícios aos que aceitam o desafio de conhecer novos horizontes através da 

leitura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A cada página escrita desse trabalho, sentia muita alegria porque 

compreendia que estava se concretizando o meu sonho de ser pedagoga, e ao 

mesmo tempo percebi que deve haver muita dedicação e responsabilidade, e 

que em algumas vezes precisamos renunciar nosso convívio com coisas que 

gostamos ou com pessoas, para alcançarmos nossos objetivos e devemos 

sempre acreditar em nossos sonhos.  

Tudo isso me fez superar as dificuldades que surgiam durante esse 

processo, porém nenhuma foi maior do que o meu sonho de conseguir chegar 

até o fim dessa primeira fase, porque ainda quero continuar estudando e 

adquirindo sempre um conhecimento mais avançado.  

Penso que é possível dizer que atingi meus objetivos, visto que pude 

compreender a importância que as acadêmicas atribuem á leitura em sua 

formação. Também foi possível entender como são suas estratégias, assim 

como as ferramentas que utilizam. 

 Segundo Martins, (2007; p84) [...] “cada leitor tem que descobrir, criar 

uma técnica própria, para aprimorar seu desempenho”.  

Sendo assim pude verificar através da pesquisa, que ainda enfrentando 

dificuldades e disponibilizando pouco tempo, os participantes procuram ler, se 

atualizar e conhecer visando alcançar um amplo conhecimento em todas as 

áreas da sua vida. Mas comprovei também que é preciso haver muito incentivo 

dentro das universidades para que tenhamos futuramente professores leitores. 

 Devido ao impacto que a prática da leitura ou a ausência dela causa em 

nossa vida, é possível deduzir que deveríamos tê-la como um hábito, assim 

como tantos que fomos adquirindo com o passar dos tempos. Deveríamos 

separar espaço para ela cotidianamente, ao menos meia hora a cada dia, 

permitindo-nos ler até mesmo um poema, uma poesia, enfim, o importante é 

gerar esse desejo dentro de nós.  

Durante o percurso deste trabalho, pude reforçar minhas concepções sobre a 

importância da leitura em nossa vida, e que na formação de professores ela se 

apresenta ainda mais relevante porque o ato de ler, e compreender deve estar 

em uma posição primordial no interior de cada acadêmico, pois esse processo 
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nos permitirá adquirir um bom domínio em nossa escrita acadêmica, porque ao 

praticá-lo conseguimos nos aperfeiçoar baseando-se nos conceitos teóricos 

que serão muito útil para prosseguir nossos estudos ampliando nossos 

conhecimentos a cada leitura realizada. 
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APÊNDICE A - CARTA DE APRESENTAÇÃO 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Prezado(a): 

Esta pesquisa intitulada, ..........., será desenvolvida por meio da aplicação 

de..................... Estas informações estão sendo fornecidas para subsidiar sua 

participação voluntária neste estudo que visa ser ferramenta para elaboração do 

Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia – Licenciatura da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao investigador para 

esclarecimento de eventuais dúvidas pelo contato ,telefone ...........e endereço 

eletrônico: .............................. 

 É garantida aos sujeitos de pesquisa a liberdade da retirada de 

consentimento e o abandono do estudo a qualquer momento. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

sujeitos da pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

participante. Fica assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado 

sobre os resultados parciais da pesquisa, assim que esses resultados 

chegarem ao conhecimento do pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase 

do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

  Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o 

material coletados somente para esta pesquisa. 

 

 

 

Pesquisador – Assinatura 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), do 

estudo/pesquisa intitulado (a) Prática da Leitura na Formação de Professores, 

conduzida por Luiza Tatiane Martins Souza. Este estudo tem por objetivo de 

subsidiar sua participação voluntária neste estudo que visa ser ferramenta 

para elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia – 

Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.. Sua 

participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 

consentimento não acarretará prejuízo. A sua participação não é remunerada 

nem implicará em gastos para os participantes. Sua participação nesta 

pesquisa consistirá em narrar de suas práticas dentro da escola pesquisada, e 

dentro dos projetos que atua. Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão 

confidenciais e não serão divulgados em nível individual, visando assegurar o 

sigilo de sua participação. O pesquisador responsável se comprometeu a 

tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos os resultados obtidos de 

forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos ou instituições 

participantes. Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao 

final deste documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, 

do pesquisador responsável / coordenador da pesquisa. Seguem os telefones 

e o endereço institucional do pesquisador responsável e do Comitê de Ética 

em Pesquisa – UERGS, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e 

sua participação nele, agora ou a qualquer momento. Contatos do pesquisador 

responsável:LuizaTatianeMartinsSouza, telefone (55)991959057 e email luiza- 

souza@uergs.edu.br. Contatos do Comitê de Ética de Pesquisa da UERGS: 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Reitoria: Rua 7 de Setembro, 

1156 - Centro - Porto Alegre, RS CEP: 90.010-191 - Fone: (51) 3288-9000 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa, e que concordo em participar. 

São Luiz Gonzaga, 25 de novembro de 2020. Assinatura do (a) participante: 

________. Assinatura do (a) pesquisador (a): Luiza Tatiane Martins Souza 

 



39 
 

 

APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO 

A) Como você vê a importância da leitura e escrita para formação 

dos professores e qual espaço elas ocupam em sua vida? 

B) Como você se organiza para realizar uma leitura? 

C) Quais são os gêneros textuais que despertam em você o desejo 

de ler? 

D) Quais ferramentas você utiliza para explorar a leitura? 

E) Como você costuma elaborar uma síntese do que lê? 

F) Quais os meios que você costuma usar para compartilhar o que 

lê? 

G) Você costuma escrever suas próprias reflexões a cada leitura 

realizada, e qual importância esse processo tem em sua 

concepção de acadêmico e futuro professor? 

H) Quais estratégias, na sua concepção deveriam ser usadas para 

que haja possíveis melhorias na qualidade do processo leitor? 

I) Na sua concepção, qual o papel do professor em relação ao 

desenvolvimento de alunos leitores e escritores, e seria possível 

fazer uma combinação prazerosa entre ler e aprender? 

J) Como você se auto avalia diante do tema em foco e porquê?  

 

 

 

 


