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Resumo: 

Durante a formação nos cursos de graduação e em programas de pós-graduação, a leitura 

acompanha os professores universitários, tornando-se sua companheira.  Contemplando as 

atividades acadêmicas, a leitura torna-se fundamental, já que sempre passamos pela leitura antes 

de realizar as produções escritas e outras atividades. Por outro lado, a história de vida de cada 

um revela quais motivos o impulsionaram à leitura ou o afastaram dela. Verificamos que muitos 

docentes acabam relegando a leitura a um segundo plano, tendo em vista as várias atividades 

relacionadas com a docência, fazendo apenas as leituras necessárias ao bom desempenho em 

sala de aula. Neste caso, não é dada oportunidade para outros tipos de leitura, quer para 

aquisição de novos conhecimentos ou ainda para deleite. A ideia central da pesquisa foi 

verificar os fatores que levam os docentes a se afastarem da leitura e trabalhar as fragilidades 
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apresentadas pelos profissionais da educação superior, a fim de verificar em qual momento a 

leitura deixou de ser prazer a passou a ser vista apenas como obrigação para o bom desempenho 

docente. A pesquisa tomou como base a metodologia da história oral, utilizando-se de 

questionário para coleta de dados. Foram entrevistados 58 professores que relataram desde seu 

contato com a leitura na infância, passando pela formação de professores até sua prática de 

leitura atual. Os resultados demonstraram que o contato inicial com a leitura não foi frutíferos, 

fato que perdurou nos demais anos de escolarização, sendo marcante na vida profissional, uma 

vez que os respondentes informaram que têm dificuldade em realizar leituras que não sejam 

obrigatórias para o desempenho profissional. Destacamos a importância na realização da 

pesquisa tendo em vista a necessidade de se formar leitores e ainda professores leitores. 
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Considerações iniciais 

O professor de hoje apresenta um perfil muito diferenciado, considerando-se as inovações que 

estão sendo introduzidas na sala de aula, alterando também sua forma de ler e continuar seu 

processo de formação. Diante desse cenário, muitos professores não mantêm mais a prática da 

leitura, alegando não haver mais tempo para atividades de lazer, tendo em vista o 

comprometimento de suas atividades profissionais. Por vezes, esta prática tão necessária acaba 

sendo substituída por rápidas consultas a sites que podem auxiliá-los em sala de aula. 

Também é importante destacar que a internet possibilitou o acesso às mais diversas obras da 

literatura mundial, da mesma forma que proporcionou a produção de resumos de obras em larga 

escala. Neste contexto, cabe ao docente ser incentivador da leitura de diferentes gêneros de 

textos, em especial os literários, visando resgatar o encanto que as boas obras proporcionam. 

Todavia, o professor só poderá desenvolver este trabalho se constituir-se também em leitor, não 

só de leituras das quais necessita para sua atividade profissional, como também de leituras que 

proporcionem contato com a estética literária, possibilitando-lhe posicionar-se frente a fatos, 

ideias, e às mais diversas correntes literárias.  

Para Lajolo (1984), o professor não leitor tem grande chance de ser “um mau professor”. Parte-

se do entendimento de que somente um professor leitor terá o cuidado em proporcionar ao seu 

aluno experiências com leituras significativas de um passado que necessita ser resgatado. Na 

mesma linha de raciocínio, Rocco (1999, p. 101) afirma que “se o professor não se revelar um 

leitor, ele jamais conseguirá trabalhar com leitura”. 



Levando em conta essas considerações, este artigo se propõe a apresentar o resultado de uma 

pesquisa realizada na cidade de Apucarana-PR, com professores universitários visando verificar 

os fatores que levam os docentes a se afastarem da leitura e trabalhar as fragilidades 

apresentadas pelos profissionais da educação superior, a fim de verificar em qual momento a 

leitura deixou de ser prazer a passou a ser vista apenas como obrigação para o bom desempenho 

docente.  

A pesquisa tomou como base a metodologia da história oral, por meio de entrevistas orientadas 

por questionário preparado previamente, tendo como função apenas de norteador do diálogo 

estabelecido. É importante dizer que os entrevistados tiveram liberdade para não responder as 

questões quando não se sentiam à vontade, bem como iam além do solicitado pelas perguntas, 

trazendo à tona fatos e lembranças significativas para eles. 

Segundo pesquisas feitas durante o desenvolvimento deste trabalho, outros trabalhos 

semelhantes a este foram realizados em outros municípios e os resultados demonstraram, entre 

outros aspectos, que os eventos iniciais do contato com a leitura foram traduzidos segundo a 

posição que os sujeitos ocupam no momento. Segundo Amado (1995), as narrativas das 

histórias de leitura dos sujeitos e as análises possíveis destes relatos podem ser entendidas como 

possibilidades de versões da atualidade, não podendo ser vistas como únicas ou estáticas. Isto 

significa que no processo de reconstrução das lembranças, os sujeitos não apenas rememoram o 

vivido, mas atribuem a ele novos significados a partir das posições que hoje assumem 

socialmente. 

Neste sentido, a elaboração de histórias de eventos acontecidos na infância será lembrado pela 

memória adulta a partir de estímulos recebidos ao longo do tempo. Por isso, é comum utilizar-se 

de elementos nomeados de “disparadores de memória” ou “muletas da memória”, que são 

objetos ou lembranças apresentados como situações que trazem à tona os eventos vividos, em 

função de sua importância, como fotografias, acervos antigos, pequenos textos produzidos pelos 

entrevistados, entre outros. 

Em especial, nesta pesquisa, não foram utilizados objetos para ativar a reconstrução dos eventos 

de leitura. Os professores foram inquiridos a partir de um conjunto de perguntas elaboradas em 

função de 3 aspectos: o perfil docente; suas memórias de leitura (e avaliação delas); e a prática 

da leitura que desenvolve na atualidade. O questionário teve como objetivo demonstrar a 

importância na formação docente de um contato inicial com a leitura muito significativo, a fim 

de confirmar a hipótese de que o professor é um mediador por excelência na formação de 

leitores, em função de seu contato com a leitura e a significação atribuída a ele.  

 

O professor Universitário: entre o formar e formar-se 



As instituições de ensino superior contribuem de maneira decisiva para o desenvolvimento de 

um país, razão pela qual a sociedade mantém-se atenta ao que acontece nos grandes centros 

universitários. Como sujeito que vive cercado por descobertas e pela inovação, os professores 

tornaram-se agentes responsáveis pelo diálogo entre universidades e sociedade, os quais, neste 

contexto, devem apropriar-se permanentemente do conhecimento produzido, em razão da 

função que desempenham. 

Em faculdades isoladas, a produção de conhecimento por meio da Pesquisa é mais restrita, 

entretanto, o professor que atua nessas instituições deve constantemente buscar novos 

conhecimentos, em especial, pela necessidade de formação, que, neste nível de ensino, é 

essencial. Segundo Prazeres (1989), em seu esforço por produzir e disseminar conhecimentos, 

torna-se fundamental para o professor o contato com dois subsistemas básicos de comunicação 

– o formal e o informal.  

Estes subsistemas são alimentados por canais de informação múltiplos e bastante diversificados, 

em razão dos avanços, principalmente, nas áreas da informática e das telecomunicações. Esses 

canais variam consideravelmente quanto ao grau de eficiência e extensão da clientela e são 

usualmente classificados como canais formais, compostos por fontes de informação impressas, 

como livros, publicações periódicas, enciclopédias, revisões de literatura, bibliografias, entre 

outros; semiformais, que apresentam trabalhos pré-publicados, como teses, dissertações, 

relatórios técnicos, relatórios de pesquisa, comunicações, resumos científicos, entre outros; 

informais, compostos por comunicações interpessoais efetuadas em conferências, congressos, 

seminários e até mesmo em grupos de discussão, mediados pela rede; e intermediários, que são 

responsáveis pela preservação, organização e disseminação da informação registrada, como as 

bibliotecas, os arquivos, os centros de documentação e informação, entre outros. 

É nesse contexto, cercado por mudanças tecnológicas, como facilitador do diálogo entre 

sociedade e universidade, produtora do conhecimento, que se encontra o professor. Na busca 

pelas informações necessárias à sua prática docente, o professor coloca em ação sua 

competência leitora. Entretanto, sabe-se que este sujeito, como qualquer outro profissional, não 

está envolvido apenas com sua profissão, outras necessidades emergem, como por exemplo, o 

lazer, o entretenimento, o autoconhecimento. Por meio desse conhecimento, é possível 

investigar os fatores que contribuem para que a prática da leitura realizada pelos docentes seja 

feita com qualidade e com prazer. 

A sociedade, diante deste cenário, vê a leitura como vinculada à educação do ser humano, quer 

sistemática quer assistemática, envolvendo sempre dois fatores fundamentais: formação e 

informação (SILVA, 1995). Para o autor, não é possível imaginar um sistema educacional em 

que a leitura não se faça presente, tendo em vista que apresenta ao leitor as atitudes, valores, 



crenças que são instituídos socialmente. Ao atribuir à leitura esta importância, reconhecendo-a 

como instrumento formador, o livro ou outra forma de escrito conduz o sujeito a buscar o 

conhecimento de si próprio e do mundo que o cerca.  

Vale ressaltar que os discursos proferidos devem ser relacionados com o “lugar” de onde eles 

partem, o que significa dizer que os participantes deste estudo têm uma peculiaridade que não 

deve ser desconsiderada: são indivíduos com alta competência para a leitura e a escrita, sendo 

certo que ler e escrever constituem parte inerente e substancial da profissão de professor. Neste 

contexto, cercado por uma comunidade também de leitores, “partilham saberes e habilidades, 

gostos, preferências e hábitos relacionados à cultura da escrita e da leitura” (DAUSTER et al, 

2007, p. 125).  

É nesta perspectiva, considerando a instituição de ensino superior como ambiente de produção, 

disseminação de saberes, em que o professor, como sujeito em formação e também como 

formador encontra-se com a atividade da leitura. Por vezes, lendo para sua formação; em outras, 

lendo para formar. Contudo, ainda há outras leituras, outros momentos e ainda outras 

necessidades leitoras a serem satisfeitas, cujo espaço e tempo, para muitos, não foi encontrado. 

 

O Diálogo com os Professores 

Tendo em vista o contexto de pesquisa apresentado, seguem-se as discussões levantadas a partir 

do estudo das entrevistas realizadas. É importante mencionar que as considerações feitas neste 

artigo representam um recorte de uma pesquisa mais abrangente que envolve não só professores 

universitários como também professores da Educação Básica e professores em formação de um 

Curso Profissionalizante em nível médio do município de Apucarana-PR, cujos dados 

configuraram a elaboração do relatório de Estágio de Pós-doutoramento na Universidade 

Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Campus de Marília, sob a orientação da Professora 

Dra. Maria do Rosário Longo Mortatti. 

Ainda para situar o leitor, cumpre esclarecer que os professores participantes atuam na cidade 

de Apucarana que conta hoje com duas instituições de ensino superior particulares, uma 

municipal, uma estadual e uma federal. Os professores atuam em cursos distintos, sendo 

adotado como critério de inclusão, ser docente de curso de licenciatura, restringindo-se, nestas 

instituições, aos cursos de Matemática (4 docentes), Ciências Biológicas (8), Química (4), 

Pedagogia (24), Letras (12) e Filosofia (6). 

 

Perfil dos docentes 

Os docentes participantes pertencem à faixa etária entre 25-35 anos (28); 36-45 anos (15); e 46-

55 anos (15). Nesta faixa de idade, encontram-se professores que pertencem ao quadro de 



docentes da Educação Superior por um período que compreende 5 a 10 anos (18); 11 a 15 anos 

(36); e 16 a 20 anos (4). 

Verifica-se que mais da metade dos docentes, enquadra-se na faixa etária de 36 a 50 anos, o que 

pode significar que os eventos iniciais de contato com a leitura estão mais distantes na memória. 

Verifica-se, entretanto, que o tempo de magistério está fortemente marcado no período entre 11 

e 15 anos, levando à conclusão de que possuem experiência no magistério. Quanto à formação, 

os participantes da pesquisa possuem Pós-Graduação lato sensu (28) e Pós-Graduação strito 

sensu (30), destes (22) possuem título de Mestre e (8) possuem título de doutor. 

Considerando os cursos de formação dos docentes, a maior parte deles possui disciplinas em 

suas matrizes curriculares que abordam o tema do ensino da leitura com boa fundamentação 

teórica, como Letras, nas disciplinas de Prática de ensino e Linguística Aplicada ao ensino de 

Língua materna; e Pedagogia e Normal Superior com as disciplinas de Metodologia do ensino 

de Língua Portuguesa. Tal conclusão indica que os professores conhecem a importância da 

leitura e seu papel como formador de novos leitores. 

 

Experiência Pessoal com a Leitura 

Nesta seção, procurou-se verificar quais foram as experiências pessoais dos professores com a 

leitura, quando isso aconteceu e como foi esse contato. Observou-se que as respostas não se 

diferenciam em função do nível de formação, mas o contato com a leitura deu-se considerando 

dois fatores: a) Contato na família – os respondentes afirmaram que o primeiro contato 

aconteceu antes de ir à escola, incentivados pelos pais, em geral a mãe, que lia para os filhos. 

Alguns foram capazes de citar a primeira leitura, outros não; b) Contato na escola – muitos 

respondentes informaram que o contato com a leitura se deu nas séries iniciais; outros não 

informaram se aconteceu neste período, apenas que o contato se deu na escola. 

De modo geral, houve a menção para os primeiros livros de leitura, como a Cartilha Caminho 

Suave; Meu pé de laranja lima; O pequeno príncipe; João e Maria; Gibi da turma da Mônica; 

A bela e a fera; O patinho feio; Coleção Histórias Infantis; Chapeuzinho Vermelho; Cinderela; 

Aladim; entre outras obras de literatura brasileira, como Clarissa, Iracema; Lucíola; O 

Guarani; Dom Casmurro; Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

Pelos títulos citados, observa-se que o contato com a leitura na escola não se deu apenas nas 

séries iniciais, mas já em momentos avançados da escolarização. Quando o contato ocorreu nos 

primeiros anos escolares, é recorrente a presença da Cartilha Caminho Suave, dos Clássicos da 

Literatura Infantil, seguidos pelas Histórias em Quadrinhos. Quando ocorreu em séries mais 

avançadas, surgem os clássicos da Literatura Brasileira. 



Nesta seção, também houve respostas indicando que o contato foi bom, apaixonante, sem citar 

se aconteceu antes ou depois de iniciar o período escolar. Entre as respostas que mencionaram o 

contato inicial com a leitura na escola, verificou-se que boa parte dos respondentes não tiveram 

boas experiências de leitura na escola e a justificativa recai nas condições atuais de falta de 

motivação à leitura e a realização de atividades valendo nota, como resumos. 

A não participação da família no acesso à leitura decorreu da formação dos pais, grande parte 

formada por agricultores, que trabalhavam no campo e tinham pouco contato com os livros, o 

pouco que conheciam ficava restrito a livros de cunho religioso. Quando houve a participação 

dos pais, restringiu-se à ajuda nas lições de casa e no acompanhamento da vida escolar. Alguns 

respondentes afirmaram que a mãe contribuiu mais ativamente, porque lia para os filhos. 

Quando inquiridos sobre a contribuição da escola na formação do leitor, os respondentes 

dividiram-se em dois extremos: contribuiu muito e não contribuiu. No primeiro caso, o 

incentivo foi dado para a leitura dos clássicos da literatura o que em geral aconteceu no Ensino 

Médio. Em casos mais específicos, como de professores com formação em Letras, a 

compreensão do sistema literário e sua relação com o contexto socioeconômico, cultural e 

filosófico de cada período contribuiu muito para atribuir significado a cada obra, bem como 

atendeu às expectativas dos leitores quanto à experiência de releitura dessas obras, já com 

outros olhares. Segundo eles, esta segunda leitura possibilitou a formação do gosto pela leitura e 

a construção de um repertório de leitura com base no período literário que mais interessava. 

No segundo caso, o fato de a leitura ser obrigatória, comprometeu a formação do gosto, sendo 

constante a informação de que as leituras eram seguidas de elaboração de resumos ou atividades 

valendo nota. Além disso, mencionou-se o fato de que os livros a que eram obrigados a ler não 

despertavam o prazer de ler, ou seja, não interessam aos leitores. 

Ainda nesta seção do questionário, foram inquiridos sobre o gosto pela leitura atualmente e a 

leitura mais recente. Boa parte dos respondentes afirmou que gosta de ler romances, best-sellers, 

livros relacionados à educação – em geral os que ajudam na solução de problemas cotidianos na 

escola, que funcionam como orientadores em questões como indisciplina, violência, déficit de 

aprendizagem etc. Entre os respondentes, quatro informaram que não têm um bom hábito de 

leitura e não mencionaram a leitura mais recente, apenas informaram que leem livros 

relacionados à profissão. A análise das respostas dos professores indica que o contato com a 

leitura na infância não foi suficiente para que os despertasse para o prazer de ler, mas levaram 

os respondentes a adotarem uma perspectiva leitora de ler por obrigação ou para buscar a 

solução de um problema – pessoal ou profissional – ou ainda para contribuir na atuação 

profissional.  

 



Professores leitores 

A terceira seção do questionário refere-se à prática de leitura que desenvolvem hoje, 

considerando sua atividade docente e outros interesses. É importante dizer que o presente artigo 

aborda a prática da leitura, todavia, todos os entrevistados desenvolvem a escrita de textos, 

tendo em vista que são professores que buscam a qualificação por meio de mestrado e 

doutorado (dos 28 participantes com Especialização, 19 deles estão buscando a aprovação em 

Programas de Mestrado; dos 22 mestres, 12 estão participando de Programas de doutorado), 

considerando-se que muitos ainda são professores especialistas. Este fato reforça a ideia de que 

todos realizam a leitura, com grande enfoque na busca de conhecimento. 

Ainda que pareça uma informação desnecessária, vale mencionar que alguns professores (21) 

afirmaram que se consideram consumidores de livros, no sentido de que compram muitos livros. 

Esta necessidade está relacionada à qualificação, pois todos eles estão em programas de pós-

graduação strito sensu. A cada viagem para as aulas, relatam que não há como voltar para casa 

sem pelo menos dois livros na bolsa. O interessante é que esse consumo não significa que fazem 

essas leituras, mas sentem necessidade de ter os livros por perto, como se a qualquer momento 

fossem precisar e não conseguem assimilar a ideia de não terem o exemplar. 

Também foi muito comum ouvir relatos de que muitos professores não realizam leituras 

utilizando o computador. Para esses professores, o contato com o objeto impresso é essencial, 

assim como é importante manter uma biblioteca atualizada, seja para uso pessoal ou mesmo 

para empréstimo aos alunos ou outros professores. Da mesma forma, para eles, a escrita, ainda 

que seja feita no computador, passa primeiramente por um planejamento ou elaboração de 

roteiro manuscrito. Também relataram que esses escritos são objetos de leitura posteriormente, 

sempre retornam a eles. 

Dauster et al (2007, p. 123) afirmam que a “aquisição de livros é um ato que simboliza um 

padrão de consumo e um estilo de vida. É interessante frisar que os livros representam um 

"bem" cultural, imaterial e muito estimado”. Esta é uma faceta deste universo, ou seja, o valor 

dado à própria produção ou a produção intelectual como valor, o prestígio da obra realizada que 

representa uma distinção (BOURDIEU, 1979) no campo disciplinar e entre os pares, meta a ser 

alcançada e, alvo de investimentos consideráveis.  

Além dos livros, quando buscam a qualificação profissional, os docentes fazem uso de 

publicações de eventos científicos, informações provenientes de contato com outros 

pesquisadores, como relatórios de pesquisa, teses, dissertações, artigos. Cerca de 60% desses 

docentes afirmam que o contato com outros docentes, até mesmo em uma conversa informal, 

sempre são produtivos, mesmo que não tenham textos para empréstimos, fazem indicações que 

são valiosas. 



Dos 58 participantes da pesquisa, 29 deles afirmaram que frequentam bibliotecas, pelo menos 3 

(três) vezes por semana, seja na Universidade onde participam de programas de pós-graduação 

ou na instituição onde trabalham. Para esses professores, o contato com os livros ajuda muito no 

momento de indicar para os alunos e no diálogo em sala de aula. Eles também são 

incentivadores dos alunos para que frequentem a biblioteca e tenham contato com as obras 

fundadoras de suas áreas de conhecimento. 

Ainda considerando o tema biblioteca, 18 professores informaram que fazem leituras em 

bibliotecas virtuais, disponíveis via internet e essa consulta é quase diária, chegando a 5 vezes 

por semana, uma vez que o acesso está disponível em qualquer horário e de qualquer lugar, e a 

atualização do acervo é mais rápida. Relatam que as bibliotecas das Universidades Públicas, 

onde muitos estudam, têm acervos desatualizados e as obras dos Programas não são suficientes 

para todos os alunos. Para eles, as bibliotecas virtuais são facilitadoras para a realização de 

leituras importantes, especialmente no período noturno, ou nos finais de semana, quando 

geralmente fazem suas pesquisas ou quando estão preparando suas aulas. Os demais professores 

consideram a leitura na tela do computador uma atividade cansativa, principalmente quando o 

texto é muito extenso e requer do leitor maior atenção, principalmente quando são textos de 

atividades de pesquisa. 

Vale mencionar que cada professor, levando em conta sua área de formação, organiza seu tempo 

de forma diferenciada, atendendo seus gostos, habilidades, disponibilidades e até mesmo 

preferência pro um ou outro formato de objeto para leitura. A utilização de meios digitais para 

leitura se dá, muitas vezes, tendo em vista a otimização do tempo, haja vista que afirmam que a 

atividade docente e as atividades de estudo para formação acabam gerando uma sobrecarga, 

razão pela qual justificam o interesse apenas por leituras voltadas para sua área de 

conhecimento.  

Interessante destacar que 43 professores afirmaram que fazem leituras diárias buscando a 

atualização dos acontecimentos que os cercam. Essas leituras são feitas em jornais, revistas ou 

até mesmo na internet, não havendo para os docentes qualquer diferença entre a leitura no 

formato impresso ou digital. Desta forma, observa-se que os participantes adotam posturas 

variadas em função de objetivos diversos e, nesse caso, não há preferência por um suporte de 

leitura apenas. 

Poucos professores, 8 (oito) deles, informaram que gostam de ler por curiosidade, apenas para 

conhecer. Neste caso, leem livros teóricos de outras áreas de conhecimento e fazem isso porque 

entendem essas leituras como pontes para novos relacionamentos. Um dos professores afirmou 

que leu um livro voltado para a área de administração após a participação em um congresso, por 

indicação de outro professor que participava do mesmo evento. Após essa leitura, trocaram 



impressões estão desenvolvendo um projeto de extensão com alunos das instituições onde 

trabalham. Nesta perspectiva, apesar da leitura não ser voltada para sua área, tornou-se leitura 

de formação, já que fundamentou uma nova proposta de trabalho. 

Por fim, encontram-se 18 professores que afirmaram que fazem leituras por prazer - pura 

fruição – cujo objetivo único é o entretenimento. Neste caso, a preferência é pelo livro impresso, 

objeto material, sendo fundamental a apreciação da obra como um todo, desde a composição da 

capa, o tipo de papel, o formato das letras, os relevos, e outros detalhes que fazem muita 

diferença entre as diversas obras. Para essa leitura, foram apresentados dois horários específicos 

– logo após o almoço ou antes de dormir. Se a leitura acontecer na cama, leem não porque têm 

insônia ou não conseguem dormir, mas leem porque sentem necessidade de aliviar as tensões do 

dia de trabalho e também porque amam a leitura. Neste caso, o livro torna-se um objeto querido 

e apreciado e os professores sentem-se atraídos pelo cheiro da tinta, pelo toque do papel e pelo 

fato de poder mantê-lo firme nas mãos.  

Segundo Dauster e Amaral (2007, p. 10), “a preferência pela leitura no livro está relacionada à 

materialidade do objeto e à maneira como os textos são dados a ler neste tipo de suporte. 

Podemos dizer, sem dúvida, que ao abrir e folhear um livro, tocar suas páginas, aparentemente 

gestos simples e banais, estamos acionando mecanismos e categorias mentais que desde séculos 

atrás, comandam nossa relação com a escrita”.  

É a partir dessa relação dos professores com a leitura que a prática de sala de aula passa a ser 

sempre mediada pelo contato com a leitura, mesmo que em áreas em que a leitura é considerada 

infrutífera, como nas Ciências Exatas. A ênfase passa a ser na leitura para discussão, para 

problematização de situações em que o conhecimento partilhado pela leitura contribui para a 

análise e a reflexão acerca da profissão docente. 

Verifica-se que os professores estão conscientes de que é necessária a realização de um trabalho 

conjunto, destacando a importância de uma boa formação docente, em especial no que tange ao 

contato com a leitura. Destacam a importância do papel do professor como leitor, aquele que 

gosta de ler, como motivação para o aluno e a necessidade de que os professores sejam exemplo 

para os alunos. 

Outro ponto fundamental é a ênfase dada ao aluno, isto é, os trabalhos com a leitura devem ter 

como centro o sujeito leitor, por isso devem respeitar seus interesses e isso pode ser feito com 

atividades que despertem o prazer de ler. Ainda mencionaram o fato de que o aluno deve estar 

preparado para estas atividades com uma sólida formação de leitura. 

 

Considerações Finais 



A pesquisa realizada contribuiu para a conclusão de que os professores que atuam cursos 

superiores têm pouco contato com a leitura e que isso é reflexo de sua história de leitura, isto é, 

a leitura realizada na infância não contribuiu para despertar o prazer de ler. Dois aspectos foram 

fundamentais para que isso não ocorresse: a pequena influência da família, que não incentivou o 

gosto; e a participação da escola que, em vez de despertar o prazer de ler, acabou atribuindo à 

leitura o peso da avaliação e da obrigação. 

Nesta compreensão dos fatos, os próprios entrevistados continuam afirmando que os currículos 

das universidades acabam não contribuindo para a formação de um aluno que aprecie a leitura 

ou que veja a leitura como importante na vida profissional e pessoal de cada um. Além disso, 

apontam como fracasso neste processo a falta de infraestrutura e até mesmo a qualidade da 

leitura trabalhada em sala. 

Cabe ressaltar que a (re)significação das memórias de leitura levaram em consideração a 

posição de professores que hoje ocupam e que avaliaram suas atividades sob o crivo de sua 

formação, atribuindo a ela a deficiência na própria formação de leitor, já que foram incapazes de 

citar um único texto que utilizam como norteador de uma metodologia diferenciada de ensino. 

O aproveitamento da formação continuada também resta prejudicada, visto que não fizeram 

menção do tipo de trabalho realizado.  

Verifica-se, portanto, que ainda que os conceitos formadores estejam implícitos nas práticas 

realizadas em sala, os docentes não se preocupam em levar os alunos a entenderem o que fazem, 

por que fazem e para que fazem. Neste sentido, vale dizer que os cursos de formação de 

professores precisam rever suas matrizes e suas metodologias de ensino, uma vez que não 

deixam claros a preparação de um docente comprometido com o ensino da leitura, atividade tão 

exigida social e culturalmente. A pesquisa contribuiu, ainda, para demonstrar a necessidade de 

trabalhos direcionados aos professores como mediadores que são, bem como a levar em conta 

os resultados da metodologia da história de vivida por sujeitos que ocupam posições 

privilegiadas na formação de novos cidadãos. 
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Resumo: 

A partir das últimas décadas do século XX, e com maior intensidade a partir dos anos de 1990, 

vem se discutindo a formação dos educadores com formação de ‘bacharelado’ que atuam na 

docência universitária, bem como os saberes necessários à sua prática. Porém, a preocupação 

com a formação para a docência dos formadores universitários das diversas categorias de 

profissionais que atuam na sociedade não tem ocupado os debates com a mesma intensidade. 

Prioriza-se a formação para a pesquisa e predomina a dissociação entre teoria e prática e a 

fragmentação entre pesquisa e ensino. A prática do professor universitário é valorizada em 

relação ao domínio dos conteúdos específicos e à produção científica. Nesse contexto, as 

reflexões deste artigo, embora almejem consolidar um referencial de análise da racionalidade 


