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RESUMO 

 

 No meio universitário no Brasil falta-nos conhecimento sistemático sobre a situação real 

do leitor, embora sejam muitas as queixas dos docentes universitários sobre a leitura e a escrita 

de seus alunos. A partir disso, pretendemos com a presente pesquisa contribuir para o 

enfrentamento dessa lacuna na produção acadêmica brasileira sobre hábitos de leitura, em 

especial dos estudantes de letras, ou seja, os futuros professores de língua e literatura. Para a 

realização desse estudo, que é transversal, foi aplicado um questionário sociodemográfico e de 

hábitos e práticas de leitura com base em questionários utilizados em pesquisas prévias, de 

referência, sobre o tema. Com dados objetivos foi possível detectar evidências que apontam 

que o grande determinante para se ler em maior quantidade e com maior frequência é gostar de 

ler. Além disso, o curso de letras parece não influenciar no hábito leitor, uma vez que a média 

de livros lidos não foi alterada entre os ingressantes e os concluintes, bem como não foi possível 

identificar uma diferença no perfil desses alunos no que se refere aos livros que estavam sendo 

lidos durante o período das entrevistas e aos exemplares que mais foram marcantes em suas 

vidas. Foi encontrada, contudo, diferença nos gêneros lidos entre os ingressantes e os 

formandos. Por fim, o curso de letras da UFF apresenta alunos mais velhos (com mais de vinte 

e cinco anos), que possuem renda familiar mais baixa, que tem mais discentes que também 

trabalham, que são majoritariamente provenientes de escola pública, que leem mais e cujos pais 

dos alunos possuem um nível de escolaridade superior e se comparados com os estudantes das 

universidades federais como um todo. Já sobre a percepção do gosto pela leitura, os estudantes 

de letras da UFF também afirmaram gostar mais do que a população brasileira de forma geral.  

     

 Palavras-chave: Hábitos de leitura; Universidade; Formação de professores; Licenciatura; 

Letras  
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ABSTRACT 

 

 

In Brazil's university environment, there is a lack of systematic knowledge about the 

real situation of the reader, although there are many complaints from the university's professors 

about the reading and writing of their students. From this, we intend with this research to 

contribute to help to end this gap in the Brazilian academic production on reading habits, 

especially of students of languages, in other words, future teachers of language and literature. 

To conduct this study - sectional study, a sociodemographic questionnaire of habits and reading 

practices were applied based on questionnaires used in previous researchers, of reference, on 

the subject. With objective data, it was possible to detect evidence that the major determinant 

for reading more and more often is like to read. Besides that, the literature course does not seem 

to influence the habit of reading significantly, since the average number of books read has not 

changed among the students and the graduating students, nor was it possible to identify a 

difference in the profile of these students in the regard about books that were being read during 

the period of the interviews and the copies that were most striking in their lives. However, 

differences were found in the subjects read between the students and the bachelor, which may 

be the result of the interference of the course in the student's education. Finally, the UFF's 

language course presents older students (over twenty-five), who have lower family income, 

who have more students who also work, who are mostly from public schools, who read more 

and whose parents have a higher level of schooling compared to students at federal universities 

as the whole. Regarding the perception of the taste for reading, the students of languages in 

UFF also affirmed to like more than the Brazilian population in general. 

 

KEY WORDS: Reading habits; University; Pre-service teacher; Graduation; Language 
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1 INTRODUÇÃO    

 

[...]  a literatura é o sonho acordado das civilizações. 

Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio 

psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja 

equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator 

indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o 

homem na sua humanidade [...]   

Antônio Cândido 

   

Quando se trata de leitura1, podemos afirmar que existem diversas discussões acerca da 

sua importância para a população. A academia tem se debruçado sobre o assunto a partir de 

pesquisas e diversos congressos na área, conforme mostraremos mais à frente. No entanto, não 

é apenas o meio acadêmico que tem se preocupado. Nas últimas décadas, o Brasil tem assistido 

à multiplicação de programas de incentivo à leitura, patrocinados tanto pelas três esferas de 

governo (federal, estadual e municipal) quanto por entidades privadas, lucrativas ou 

organizações não governamentais (LINDOSO, 2004, p.13).  

Uma síntese das diversas ações empreendidas em vários pontos do território nacional 

encontra-se no conjunto de documentos do Plano Nacional do Livro e da Leitura – PNLL 

(MARQUES NETO, 2010). No Eixo 1- Democratização do acesso – destacam-se os seguintes 

objetivos: implantação de novas bibliotecas; fortalecimento da rede atual de bibliotecas 

públicas; conquista de novos espaços de leitura; distribuição de livros gratuitos; e melhoria do 

acesso ao livro, dentre outras propostas. No Eixo 2 – Fomento à leitura e à formação de 

mediadores – a primeira linha de ação é a Formação de mediadores de leitura, através de 

“Programas de capacitação de educadores, bibliotecários e outros mediadores de leitura”. A 

segunda linha, Projetos sociais de leitura, cita a escola e outros locais como alvo para o fomento 

do hábito de ler. São listados ainda dois outros eixos: “Valorização institucional da leitura e 

incremento do seu valor simbólico” e “Desenvolvimento da economia do livro”.   

Além disso, os meios de comunicação têm divulgado resultados de pesquisas 

preocupadas em determinar índices de leitura no Brasil. Contudo, muitas vezes nos deparamos 

com reportagens contendo comentários alarmantes de que o brasileiro não lê2.  De fato, 

pesquisas têm mostrado que boa parcela da população não apresenta o hábito de ler, mas, ainda 

                                                 
1 Nos referimos aqui a leitura de uma forma mais ampla, não nos detendo apenas à literária. 
2 Exemplos: http://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/44-da-populacao-brasileira-nao-le-e-30-nunca-
comprou-um-livro-aponta-pesquisa-retratos-da-leitura/            http://oglobo.globo.com/cultura/livros/ministro-
da-cultura-diz-que-baixo-indice-de-leitura-no-brasil-uma-vergonha-16606376 
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assim, não podemos ignorar que a última edição da Retratos da Leitura no Brasil (PRÓ-LIVRO, 

2015) verificou que 56%, ou seja, mais da metade da população, é leitora (leu um livro inteiro 

ou em partes nos últimos 3 meses anteriores à pesquisa). É importante destacar, portanto, que 

não há evidências de uma “crise da leitura”3 no Brasil, mas é certo que ainda há muito o que 

ser feito.  

 O Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe, Cerlalc, 

que é um organismo intergovernamental, sob os auspícios da Unesco, que trabalha na criação 

de condições para o desenvolvimento de sociedades leitoras, fez uma análise comparativa do 

comportamento leitor de onze países, baseando-se em medições realizadas entre os anos 2000 

a 2013. Esse documento (CERLALC, 2012) fornece um panorama da situação real do Brasil 

em relação a outros países. No último ano da pesquisa, a população da Argentina registrou a 

porcentagem mais alta de leitura, 70% da população afirmou ter lido pelo menos um livro nos 

últimos 12 meses. Em seguida veio o Chile e o Uruguai, ambos com 51%. O Brasil, com 46%, 

ficou com a 8ª posição entre os onze países. A Colômbia aparece com 45%, o Peru com 35%, 

e o México, último país, com 27%.   

  Já a pesquisa Eurobarômetro (TNS Opinion & Social, 2013), que é realizada 

regularmente em nome da Comissão Europeia desde 1973, apontou que os países do norte 

europeu possuem um alto índice da população considerada leitora, ou seja, que leu pelo menos 

um livro no último ano. Um exemplo é a Suécia, com 90%. Em contraste, os países do sul e do 

leste são frequentemente os menos engajados, como Portugal (40%), país que ficou com a pior 

posição entre os 27 que participaram, em 2013. 

 Pew Research Center (2016), que conduz pesquisas de opinião pública, demográfica, 

análise de conteúdo e outras de ciências sociais orientadas por dados, publicou, por sua vez, um 

levantamento segundo o qual, nos Estados Unidos, 73% da população leu ao menos um livro 

nos últimos 12 meses. 

Embora essas duas últimas pesquisas não incluam a situação brasileira em seus 

resultados, consideramos importante citá-las por nos ajudarem a ter um panorama mais 

completo dos índices de leitura dos países, uma vez que todas têm como parâmetro quem leu 

ao menos um livro nos últimos 12 meses. Quando se trata, contudo, de estudantes universitários, 

                                                 
3 O termo “crise da leitura” é usado com certo tom alarmista e parece repetir um discurso sobre a absoluta 
precariedade educacional no Brasil. O emprego disseminado de “crise” e sem critérios claros faz com que se 
torne um lugar comum. Por isso a necessidade de estudos que se proponham pesquisas voltadas para a 
determinação de hábitos de leitura.  
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é natural que se espere maior índice de leitores, notadamente entre os das instituições de melhor 

qualidade, como as universidades públicas no Brasil. A Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) realiza uma pesquisa denominada “Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Federais 

Brasileiras”, possuindo um nível de confiabilidade de 95%. De todos os estudantes de ensino 

superior das universidades federais investigadas, 4,3% afirmaram não terem lido nenhum livro 

no ano da pesquisa (2011). Sessenta e quatro por cento liam entre um e cinco livros anualmente; 

e 13% liam mais de dez títulos (ANDIFES, 2011). Estes resultados apontam para um problema 

de leitura que atinge universidades de referência no Brasil. Ou seja, mesmo em um ambiente 

cuja expectativa leitora seja maior, permanece um índice mediano. 

 Até o presente momento trouxemos pesquisas que envolvem questões relacionadas 

aos índices de leitura da população, mas, para enriquecer a discussão, se faz relevante 

refletirmos a respeito da importância da leitura para as pessoas, ou seja, os motivos que levam 

ao hábito leitor.  

 Existe um consenso na população que ler é importante. Um exemplo disso é oferecido 

pela Fundação Itaú Social, que realizou uma pesquisa quantitativa em parceria com o Datafolha, 

em 2012, tendo como principal objetivo medir, entre a população brasileira, a percepção da 

importância do incentivo à leitura para crianças pequenas. Eles verificaram que 96% 

consideram importante incentivar crianças de até cinco anos a gostar de ler; no entanto, apenas 

cerca de quatro em cada dez entrevistados declararam ter a prática de ler para elas. Neste 

sentido, 90% dos brasileiros percebem que deveriam realizar mais uma atividade de leitura com 

as crianças. 

 A percepção da importância da leitura para a população, entretanto, é um indício, 

embora ainda insuficiente, para detectarmos a real necessidade de se pensar a formação leitora. 

Dessa forma, verificar o impacto desse hábito na vida das pessoas nos parece ser a estratégia 

mais eficiente de perceber sua necessidade.  

 Bussiere et al. (2001) fizeram uma análise do desempenho dos jovens canadenses no 

teste internacional de leitura, matemática e ciência, PISA. Os pesquisadores observam que o 

prazer dos adolescentes canadenses pela leitura e a quantidade de tempo gasto nela teve um 

impacto positivo mais poderoso no teste do que o alto nível socioeconômico. 

 Greaney e Hegarty (1987) e Watkins e Edwards (1992), de acordo com Howard 

(2011, p.47), encontraram correlações semelhantes e concluíram que os leitores mais capazes 

gastam mais tempo na leitura independente e que seu desempenho acadêmico global está 

relacionado com suas habilidades de leitura. 
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 A meta-análise de Krashen (2004) sobre programas livres de leitura voluntária na escola 

descobriu que a leitura livre voluntária pode aumentar as pontuações dos alunos sobre a 

compreensão de leitura, o vocabulário, a gramática e os testes de escrita padronizados. Esses 

estudos demonstram claramente que os alunos se tornam mais proficientes no que praticam: 

leitores regulares têm melhor vocabulário, melhor compreensão de leitura, melhor fluência 

verbal e melhor conhecimento geral do que os não leitores (Krashen, 2004; Stanovich e 

Cunningham, 1993). E essas características seriam fundamentais atualmente, pois, como cita 

Lopes, “Manuel Castells fala mesmo de uma ‘nova pobreza’ associada à ausência de 

competências mínimas para lidar com a sociedade da informação” (GOMES apud LOPES, 

2011, p. 2).   

  Após verificarmos alguns dados sobre a importância do ato de ler para o desempenho 

acadêmico e pessoal, surge uma questão: de quem é a responsabilidade de deflagrar este hábito? 

A pesquisa de âmbito nacional Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro 

em 2015, perguntou aos entrevistados se alguém havia influenciado seu gosto por livros e, se 

sim, quem. Ela verificou, portanto, que dos 33% que afirmaram terem tido alguma influência, 

a figura materna e os professores são os principais agentes fomentadores da leitura, com 11% 

e 7%, respectivamente.  

Outro dado importante é que a percepção sobre a responsabilidade de incentivar a leitura 

infantil recai principalmente, nas classes D/E, sobre os professores, o que contempla 40% da 

população brasileira, segundo a pesquisa da Fundação Itaú Social, em 2012. 

 Essas influências também foram observadas em uma pesquisa sobre o hábito de leitura 

de universitários primeiranistas da Universidade de Caxias do Sul. Fontana et al. (2010) 

descobriram que o desempenho razoável em leitura apresentou um grau elevado de associação 

com o incentivo para ler, na escola fundamental, e com o grau de instrução materno em nível 

de pós-graduação. Além disso, as evidências mostraram, em uma pesquisa sobre os hábitos de 

leitura de estudantes universitários da Jordânia (KAUR, 2014), que os entrevistados cujos pais 

possuíam níveis mais elevados de educação liam significativamente mais. 

 No entanto, é válido dizer que na amostra de estudantes das universidades federais 

brasileiras (ANDIFES, 2011), embora haja dados pontuais sugestivos, não há um padrão claro 

acerca da influência da escolaridade dos pais, do tipo de escola frequentada (pública ou privada) 

ou ainda da classe social do aluno. Pensamos, contudo, que pode se tratar de um dado que não 

corresponda à sociedade em geral, uma vez que as instituições de ensino federais possuem um 

critério de seleção de ingresso mais rigoroso e competitivo, que pode fazer com que os melhores 
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sejam admitidos. Dessa forma, portanto, uma valorização das capacidades individuais do 

discente pode ter sido determinante para esse resultado.  

Ainda assim, concordamos com Bourdieu (1972 apud FONTANA, 2010, p. 94) quando 

ele afirma que “o habitus adquirido na família está no princípio das estruturações das 

experiências escolares” e que “o habitus transformado pela escola” está, por sua vez, “no 

princípio da estrutura de todas as experiências ulteriores”. Pensando nisso, podemos dizer que 

a escola deveria ter como papel principal o nivelamento dos estudantes, ou seja, 

independentemente da condição dos alunos no ingresso, deveriam sair igualmente capacitados 

e dotados de experiências para a vida fora do ambiente escolar, respeitando, no entanto, as 

diferentes realidades culturais e socioeconômicas que as crianças levam consigo para a escola.  

Como estamos falando de leitura, começamos a pensar na formação leitora dos 

professores, afinal, como afirmam Applegate et al. (2004), não se pode esperar que professores 

que não tenham o hábito da leitura prazerosa influenciem os seus alunos positivamente para tal. 

É o que chamaram de “the Peter Effect” (o efeito Pedro), a partir de um relato bíblico que afirma 

que não se pode dar aquilo que não se tem (Atos 3:6).    

 No Brasil, pesquisas diagnósticas do hábito de ler de professores são raras e, quando 

feitas, são restritas a determinada região. A realização delas, contudo, é de fundamental 

importância no atual contexto acadêmico para termos um primeiro levantamento de dados e, 

além disso, também demarcam a necessidade de serem feitas outras de âmbito nacional.  

 Um exemplo dessas pesquisas foi a realizada por Barros et al. (2008), em Salto do 

Jacuí – RS. Eles verificaram que, dos 30 professores primários estudados, houve diferença 

estatisticamente significativa entre seus comportamentos de leitura, sendo que o 

comportamento pouco favorável foi o mais prevalente entre eles. Ou seja, a maioria dos 

professores não desenvolveu uma relação afetiva com a leitura na infância e não tem o hábito 

leitor. 

 Já a amostra de 145 professores da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 3 foi 

analisada por Failla (2012), que nos diz que apenas três educadores afirmaram que leem 

preferencialmente em seu tempo livre, embora 94 tenham declarado gostar muito de ler. 

Resultado diferente do obtido por uma investigação sobre os hábitos de leitura dos professores 

turcos do ensino básico, realizada em 2006 e registrada no Relatório de Hábitos de Leitura da 

Turquia, que constatou que 33,4% dos docentes leem regularmente livros, 63,3%, 

ocasionalmente, e 3,3% nunca leem livros. 

 Essas duas pesquisas brasileiras, por exemplo, começam a delinear o hábito de leitura 

dos professores e mostram-se importantes por serem trabalhos pioneiros, embora ainda sejam 
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insuficientes, dadas as suas condições de estudos de caso. Ou seja, pesquisas assim são muito 

relevantes, inclusive por apontarem a necessidade de serem feitas outras com alcances maiores, 

nacionais, para conseguirmos entender mais efetivamente o hábito de leitura dos docentes. 

A situação leitora do professor relaciona-se, sem dúvida, ao modelo de ensino da 

literatura como disciplina na escola de hoje. Muitas discussões têm sido feitas em torno do 

problema das aulas de literatura na escola. Modelos de intervenções são propostos baseados em 

questionamentos acerca do papel do professor, do livro didático e da inversão do objeto de 

estudo, por exemplo. Todorov nos diz, contudo, que “se os professores de literatura, em sua 

grande maioria, adotaram essa nova ótica na escola, é porque os estudos literários evoluíram da 

mesma maneira na universidade: antes de serem professores, eles foram estudantes” 

(TODOROV, 2009, p.35). Ou seja, temos a relação do professor ao seu histórico como aluno 

formado em uma instituição em que se tornou tradição o ensino da história da literatura ou o 

aparelhamento do texto literário para o ensino da gramática em detrimento da leitura das obras 

em sua especificidade. 

 Canclini, em seu livro Leitores, espectadores e internautas, de 2008, reflete sobre a 

sociedade atual a partir do advento das tecnologias digitais, mantendo, no entanto, o foco no 

contexto latino-americano. Ele nos diz que, embora não possamos afirmar que tenha havido 

uma queda, é certo que a maneira de ler mudou. A situação atual, segundo o autor, é 

preocupante, uma vez que haveria uma tendência a priorizar as leituras menores e/ou 

fragmentadas. E essa situação não se apresentaria diferente nas universidades, cujos 

“professores com trinta anos de experiência comprovam que cada vez se lê menos livros e mais 

xerox de capítulos isolados, textos curtos obtidos na internet, que comprimem a informação” 

(CANCLINI, 2008, p. 58). Se, na perspectiva do antropólogo, a fragmentação das obras lidas 

nos cursos universitários representa um problema, independentemente de se concordar ou não 

com essa avaliação, parece claro que, ao examinar a situação da leitura, devam-se considerar 

os contextos diretamente associados ao desenvolvimento do conhecimento. E esse é, sem 

dúvida, o caso das universidades. Nesse sentido, chama a atenção o problema de formação do 

aluno de licenciatura em letras, 

afinal, o que esperar de um professor que não foi estimulado a ler literatura e 

que se comporta como um leitor ocasional incapaz de encontrar nas obras 

relações com sua própria existência? Dificilmente ele será capaz de 

desenvolver práticas educativas que superem modelos convencionais 

(SANTOS; JORGE, 2014, p. 187). 
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  A situação assim exposta constitui motivação para pensar a relevância de se investigar 

em que medida o curso de licenciatura em letras contribui para a formação de professores 

leitores. Dessa forma, pretendemos desenvolver um trabalho de pesquisa que permita 

estabelecer um quadro do hábito de leitura dos estudantes de letras, no contexto específico da 

Universidade Federal Fluminense, a fim de verificar como o curso pode afetar positiva ou 

negativamente (ou mesmo não afetar) esse hábito. 

A importância do tema está expressa no fato de que pesquisadores de diversos países 

têm se debruçado sobre os hábitos e as percepções de leitura dos alunos de licenciatura. 

Applegate (2004, 2014), por exemplo, afirma que, nos Estados Unidos, a maioria dos estudantes 

sai de suas experiências educacionais escolares evitando a leitura e o pior: um número 

significativo aspira a tornar-se professor em escolas do país. Como tal, eles terão de promover 

e incentivar o desenvolvimento de leitores sendo que eles próprios não o são. O investigador 

verificou, portanto, que dos 195 alunos pesquisados de duas universidades da costa leste dos 

Estados Unidos que almejam a carreira docente, 54,3% são considerados “unenthusiastic 

readers”, ou seja, quem não associa ou associa muito pouco o prazer ao ato de ler e quem não 

leu ou leu muito pouco nas últimas férias (leitura por opção).   

Nesse sentido, há ainda outras pesquisas que podem ser mencionadas aqui. Na Jordânia, 

por exemplo, Kaur (2014) verificou que os alunos universitários de inglês leram mais quando 

estavam de férias em comparação com suas leituras no período de aulas. O tempo médio gasto 

pelos estudantes em ler quando as aulas estão em curso e durante as férias é 2,15 horas e 2,82 

horas por semana, respectivamente. Já Nathanson et al. (2008) aplicaram um questionário sobre 

hábitos de leitura em 747 estudantes de educação da Universidade de Long Island e encontraram 

um elevado índice de “aliterate”, futuros professores que tinham capacidade de ler, mas não 

demonstravam interesse em leitura.  

É possível citar igualmente pesquisas como a realizada por Dogan (2014) que, ao 

investigar o hábito de leitura dos estudantes da Faculdade de Educação da Universidade de 

Pamukkale, na Turquia, chegou à conclusão de que apenas 4.3% dos professores em potencial 

afirmaram que decidiam ler um livro por prazer; ou por  

 Erdem (2015), que a respeito dos estudantes do departamento de Educação Primária da 

Universidade de Ancara e do departamento de História da Universidade de Erciyes, na Turquia, 

verificou que os alunos não dedicavam muito tempo para ler livros (os motivos apresentados 

foram: intensidade de aulas, vida social ocupada, preparação para exames e passar o tempo no 

computador/internet); ou ainda por Draper et al. (2000) que analisaram os hábitos de leitura dos 

estudantes candidatos a professores nos Estados Unidos e chegaram à conclusão de que estes 
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futuros docentes não achavam que eles próprios precisariam ter o hábito da leitura para poder 

imprimir nos alunos este hábito.  

 É possível, portanto, observar nas pesquisas apresentadas que, em mais de um contexto 

cultural e em diferentes modelos de ensino, foram identificados problemas em relação a futuros 

professores terem desinteresse pela leitura. As pesquisas permitem ainda perceber que, a partir 

de diagnósticos feitos por meio de estudos de caso, é possível alcançar questões mais gerais ou 

apontar para novos horizontes de investigação que ajudam a compreender melhor a atual 

situação da leitura. Falta-nos, no meio universitário no Brasil, conhecimento sistemático e real 

sobre leitor, embora sejam muitas as queixas dos docentes universitários sobre a leitura e a 

escrita de seus alunos. E é isso que pretendemos com a presente pesquisa: contribuir para o 

enfrentamento dessa lacuna na produção acadêmica brasileira sobre hábitos de leitura, em 

especial dos estudantes de letras, ou seja, os futuros professores de língua e literatura. Nesse 

sentido, demos enfoque privilegiado à verificação de hábitos de leitura entre universitários do 

curso de letras com especial atenção aos textos literários.  

 Sem dúvida, a concepção de pesquisa e sua realização refletem na estrutura dada a esta 

dissertação. Por conseguinte, o primeiro capítulo aborda a perspectiva teórica sobre a formação 

da cultura letrada no Brasil, perpassando pela criação e estruturação dos cursos de letras e das 

concepções de leitura e leitura literária ao longo do tempo. Entendemos que essa reflexão se 

faz necessária para compreendermos melhor a importância e o papel dos indivíduos leitores na 

sociedade, com destaque especial para a relação escolar envolvendo alunos e professores. 

 O segundo capítulo tem como função mostrar os materiais e os métodos utilizados para 

a realização da pesquisa, tais como a confecção do questionário, a seleção dos participantes a 

serem entrevistados e o processo de coleta dos dados. Além disso, explicamos como foi 

estruturado o banco de dados para a obtenção dos resultados descritivos e dos testes estatísticos 

para investigar as associações entre variáveis sociodemográficas e acadêmicas com os hábitos 

e percepções de leitura.     

Por fim, a apresentação e a análise dos resultados são trazidas pelo terceiro e pelo quarto 

capítulos, respectivamente, uma vez que pretendemos não nos limitar ao quantitativo sem 

submetê-lo à análise que, por sua vez, pressupõe perspectivas teóricas. É válido dizer ainda que 

os capítulos estão esmiuçados em diversos subcapítulos que, por sua vez, têm uma ênfase 

específica. Essa opção objetivou tornar mais didática a apresentação dos resultados e deveu-se 

também ao fato de os tópicos escolhidos por nós terem sido comparados entre si a fim de 

verificarmos a influência ou não de cada um dos fatores indicados sobre o hábito leitor.  



24 

 

 

2 REFLEXÕES TEÓRICAS 

 

Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão: 

primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam; a 

literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação 

com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. Ela 

nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o 

mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. 

Longe de ser um simples entretenimento, uma distração 

reservada às pessoas educadas, ela permite que cada um 

responda melhor à sua vocação de ser humano.  

Tzvetan Todorov 

 

A lentidão do processo de aclimatação da cultura letrada ao Brasil é um fato relacionado, 

entre outros fatores, “à precariedade (para não dizer ausência quase completa) de uma política 

educacional que dotasse o país de uma rede escolar eficiente” (LAJOLO; ZILBERMMAN, 

1991, 131). Esse fato se estende por toda a história brasileira, desde o período colonial. Dessa 

forma, os jovens brancos ou “assistiam às lições dos jesuítas ou permaneciam analfabetos, 

aprendendo eventualmente a ler, escrever e contar com particulares” (LAJOLO; 

ZILBERMMAN, 1991, p.27). Já no século XVIII, para evitarem a falta de público e a carência 

de produção intelectual, os letrados passaram a reunir-se em academias, sob a proteção de um 

mecenas. Ele não só financiava como conferia algum prestígio social a eles. 

É pertinente lembrar que a situação de extrema precariedade de atividades culturais só 

foi amenizada com a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808. A partir desse 

episódio muitas coisas mudaram: foram criados colégios (como o Pedro II), universidades, 

bibliotecas e a imprensa. Nela, duas linhas editoriais eram rivais: a com obras como Marília de 

Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, e a com obras como Elementos da álgebra, de Euler. Esta 

linha era considerada mais utilitária pelo governo, principalmente por haver uma preocupação 

com as “necessidades mais pragmáticas da administração” (CABRAL, s/d).  

Mediante tais fatos, podemos trazer essa discussão para pensarmos a criação das 

universidades brasileiras. Enquanto logo no início do século XIX foram sendo criados diversos 

cursos superiores, tais como Medicina (1810), Direito (1827) e Agricultura (1814), o de Letras 

só o foi um século depois, em 1933. No Brasil, são também via de regra, os indivíduos de status 

socioeconômico relativamente mais baixo entre os graduandos que acabam cursando as 

licenciaturas e exercendo o magistério do ensino básico (BELTRÃO & MANDARINO, 2014).  

Mas nem sempre foi assim. O magistério representou, durante décadas no Brasil, a 

carreira preferencial para mulheres de classe média, gozando de alto status e boa remuneração. 
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“Numa sociedade urbano-industrial, de demanda crescente por educação, a escola era símbolo 

de classe e forma de ascensão social” (KRAMER, 1999, p. 143). A autora entrevistou 

professores de diversas gerações, ativos desde os anos 1920 até anos recentes, e identificou nos 

depoimentos as diferenças de tratamento e de condições sofridas pela profissão: a transição de 

um grande respeito e reconhecimento social do professor para uma situação de descaso; a 

existência de uma grande disputa para o ingresso na Escola Normal, marcada por concursos 

rigorosos, tornando-se aos poucos , nos dias atuais, uma opção mais fácil para ingresso nos 

cursos de nível superior; a escola pública mudando de sinônimo de qualidade e status para 

abandono. Ou seja, “com a ampliação do acesso da população à escola pública, muda o perfil 

não somente econômico, mas também cultural, tanto do alunado quanto do professorado” 

(ROJO, 2009, p. 86).   

Essa queda da qualidade e da importância da educação está intimamente ligada ao 

insucesso escolar dos alunos em diversos âmbitos, inclusive na competência leitora. Os exames 

do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) e SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) refletem os resultados 

negativos dos brasileiros, como nos mostra Roxane Rojo. A partir disso, a autora reflete que  

isso vem demonstrar que a escola – tanto pública como privada – parece estar 

ensinando mais regras, normas e obediência a padrões linguísticos que o uso 

flexível e relacional de conceitos, a interpretação crítica e posicionada sobre 

fatos e opiniões, a capacidade de defender posições e de protagonizar 

soluções, apesar de a “nova” LDB já ter doze anos (ROJO, 2009, p. 33).  

 

A par da relevância de se refletir sobre a leitura no contexto educacional brasileiro, e 

visto ser nosso objeto de estudo o hábito leitor, nos cabe definir melhor o que entendemos por 

leitura. Para isso, resolvemos trazer aqui algumas definições discutidas ao longo do tempo. As 

primeiras reflexões acontecem na segunda metade do século XX, nas quais ler era visto como 

“apenas um processo perceptual e associativo de decodificação de grafemas (escrita) em 

fonemas (fala) para se acessar o significado do texto)” (ROJO, 2009, p. 75). Dessa forma, 

segundo essa perspectiva, ler estava intimamente relacionado com a alfabetização: “As 

dificuldades de leitura estão ligadas aos problemas da extração, ou seja, a ausência de habilidade 

do leitor em decifrar as letras e palavras, que o impede de passar de um nível a outro. (...) O 

domínio do código é a condição para a efetivação da leitura” (COSSON, 2014, p.). Obviamente 

esse fator é extremamente necessário, mas é simplista e não esgota as capacidades envolvidas 

no ato de ler.  
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Assim, com os avanços dos estudos, além da capacidade de decodificação, ela passou a 

ser também “um ato de cognição, de compreensão, que envolve conhecimento de práticas 

sociais e conhecimentos linguísticos, muito além dos fonemas e grafemas” (ROJO, 2009, p. 

77). Isso quer dizer que o foco estava tanto no texto quanto no leitor, ou seja, na extração de 

informações do texto.  

Posteriormente, “passou-se a ver o ato de ler como uma interação entre o leitor e o 

autor” (idem). E para captar as intenções e sentidos deixados no texto pelo autor, alguns 

conhecimentos eram exigidos: ativação de conhecimentos de mundo; antecipação de conteúdos 

ou de propriedades dos textos; checagem de hipóteses; localização e/ou retomada de 

informações; comparação de informações; generalização, ou seja, conclusões gerais sobre um 

fato após análise de informações pertinentes; e produção de inferências locais e globais.        

Mais recentemente, a partir dos anos 1990, a leitura tem sido vista, então, como “um ato 

de se colocar em relação um discurso (texto) com outros discursos anteriores a ele, 

emaranhados nele e posteriores a ele, como possibilidades infinitas de réplica, gerando novos 

discursos/textos” (ROJO, 2009, p. 79). É importante frisar, contudo, que nenhuma dessas 

teorias invalida os resultados das anteriores. Apenas foi-se desenvolvendo mais o conhecimento 

acerca do ato de ler.    

Pelo o que pudemos ver, então, a leitura implica troca de sentidos não só entre o escritor 

e o leitor, mas também com a sociedade onde ambos estão localizados, pois “os sentidos são 

resultado de visões de mundo entre os homens no tempo e no espaço” (COSSON, 2014, p.27). 

Dessa forma, ela é vista, segundo Vincent Jouve (2002), como sendo uma atividade complexa 

e plural, que se desenvolve em várias direções. 

Achamos apropriado refletir, após e a partir das considerações acima, o que seria 

considerado, então, um bom leitor. Cosson nos diz que seria aquele que agencia com os textos 

os sentidos do mundo, compreendendo que a leitura é um conjunto de muitas vozes e nunca um 

monólogo. “Por isso, o ato de ler pode até ser solitário, mas nunca deixa de ser solidário” 

(COSSON, 2014, p.36). Assim, aprender a ler é mais do que adquirir uma habilidade, e ser 

leitor vai além de possuir um hábito ou uma atividade regular, embora isso tenha extrema 

importância. Aprender a ler e ser leitor são práticas sociais que são mediadoras e 

transformadoras das relações humanas.  

Após entender um pouco sobre a leitura e o leitor, se torna impossível não trazer o 

conceito de letramento de Magda Soares (1998, p. 72), uma vez que ele “não é pura e 

simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas 

à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social”. Assim sendo, 
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existiriam letramentos múltiplos, como o religioso, o digital, o escolar e o literário, por 

exemplo. 

Em se tratando deste último, nos cabe dizer que ele possui uma configuração especial. 

Segundo Cosson “o processo de letramento que se faz via textos literários compreende não 

apenas uma dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas também, e sobretudo, uma 

forma de assegurar seu efetivo domínio” (2014, p.54).  

Dessa forma, nos é útil pensar acerca de qual seria a especificidade do texto literário 

para tornar seu letramento um caso à parte.    

Jouve, em seu livro A leitura (2002, p. 137) nos traz a visão de Michel Picard acerca da 

leitura literária, em que se reconheceria nela três funções essenciais. A primeira é a “subversão 

na conformidade”, que é o duplo interesse em nos mergulhar numa cultura tradicional e, ao 

mesmo tempo fazer-lhe explodir os limites. A segunda, por sua vez, é a “eleição do sentido da 

polissemia”, que faz a leitura ser, mais do que qualquer uma, marcada subjetivamente, ou seja, 

além de ser enriquecedora no plano intelectual, autoriza também o investimento imaginário. 

Por último, temos a “modelização por uma experiência de realidade fictícia”. Isso quer dizer 

que há a proposição ao leitor para experimentar no modo imaginário uma cena que ele poderia 

viver na realidade.  Dessa forma, o leitor obrigado a passar de um ponto de vista para outro, é 

levado a tomar certa distância em relação à história contada. Assim, qualquer que seja a maneira 

como coordena as diferentes perspectivas do texto, ele sai mais consciente de sua leitura.   

Ainda com relação à sua especificidade, é possível dizer que os textos literários teriam 

“a ausência de finalidade claramente estabelecida e o caráter em parte não dominável da 

criação” (JOUVE, 2012, p. 84), o que faz com que haja uma liberdade que não encontramos 

em nenhum outro lugar. Seriam, dessa forma, como atos verbais específicos, que não têm, por 

exemplo, a mesma finalidade de um texto científico, uma vez que seria “inexato dizer que 

consideramos a obra literária como a expressão de um querer-dizer coerente” (idem p. 83). 

Cosson também afirma que a literatura é “um processo de comunicação, uma leitura que 

demanda respostas do leitor, que o convida a penetrar na obra de diferentes maneiras, a explorá-

lo sob os mais variados aspectos” (2014, p.54). Dessa forma, apenas quando esse processo de 

interação se efetivasse é que se poderia verdadeiramente falar em leitura literária. 

Sobre a questão do papel da literatura, Sartre (2004) tem muito a contribuir a esse 

caleidoscópio de ideias, uma vez que é um grande defensor do pensamento de engajamento 

literário, ou seja, para ele a literatura só se justifica se tiver uma função social. Ele também 

considera de fundamental importância a participação do leitor na prosa. Afinal, “é o esforço 

conjugado do autor e do leitor que fará surgir esse objeto concreto e imaginário que é a obra do 
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espírito. Não existe arte a não ser para outrem e por outrem. (SARTRE, 2004, p. 93)”. Sartre 

busca de forma empenhada valorizar a importância da tarefa do leitor. O autor funcionaria, 

segundo ele, apenas como um guia do leitor, mas cabe a este suprir as lacunas e até ir além. O 

que se espera é que haja uma realização plena da leitura, ou seja, que o leitor se engaje. É 

necessário, portanto, que os leitores tenham a liberdade de mudar tudo aquilo que deve ser 

mudado. Ou seja, a literatura lança o escritor em uma batalha: “escrever é uma certa maneira 

de querer a liberdade” (SARTRE, 2004, p. 114). 

Vargas Llosa parece concordar com essa visão sartreana acerca do papel do leitor ao 

dizer que 

viver a vida que não se vive [através dos livros] é fonte de ansiedade, um 

desajuste com existência que pode se tornar rebeldia, uma atitude indócil, 

indisciplinada, diante do estabelecido. É compreensível, então, que os regimes 

que aspiram a controlar totalmente a vida desconfiem das obras de ficção, e 

que as submetam a censuras. Sair de si mesmo, ser outro, ainda que seja 

ilusoriamente, é uma maneira de ser menos escravo e de experimentar os 

riscos da liberdade (2004, p. 19, grifos nossos). 

    

Pudemos perceber, então, que alguns motivos determinam a especificidade das obras de 

literatura. Devido a isso, está claro que seu funcionamento deve ser entendido de forma crítica 

pelo aluno na escola. Ou seja, caberia ao professor “fortalecer essa disposição crítica, levando 

seus alunos a ultrapassar o simples consumo de textos literários” (COSSON, 2014, p.63). Afinal 

de contas, mais que um conhecimento, o que se pode trazer para o discente é uma experiência 

de leitura a ser compartilhada, além de criar condições para que o encontro com a obra seja uma 

busca plena de sentido. No entanto, Roxane Rojo (2009) afirma que apenas as mais básicas 

capacidades leitoras têm sido ensinadas, avaliadas e cobradas pela escola, ou seja, quase todas 

a outras que são fundamentais para uma leitura aprofundada e crítica, que seria capaz de 

percorrer os sentidos do texto são ignoradas. 

Embora a realidade francesa seja distinta da brasileira, podemos afirmar que alguns fatos 

se assemelham. Todorov, em A literatura em perigo, afirma que “na escola, não aprendemos 

acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críticos” (TODOROV, 2009, p.27), ou 

seja, o ensino centraliza suas atenções na análise estrutural do texto e/ou na história literária. 

Esse fato é explicado ainda pelo percurso percorrido por Marisa Lajolo e Regina Zilbermman 

em seu livro: elas apontam que na segunda metade do século XIX a história literária teve um 

papel fundamental como legitimadora da consolidação da literatura nacional. Nossas aulas, 

portanto, carregariam, ainda, um resquício desse fato.  
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Calvino partilha da preocupação de Todorov acerca da forma como o ensino de literatura 

atual tem sido desenvolvido, uma vez que ele afirma que 

nunca será demais recomendar a leitura direta dos textos originais, evitando o 

mais possível bibliografia crítica, comentários, interpretações. A escola e a 

universidade deveriam servir para fazer entender que nenhum livro que fala 

de outro livro diz mais sobre o livro em questão; mas fazem de tudo para que 

se acredite no contrário. Existe uma inversão de valores muito difundida 

segundo a qual a introdução, o instrumental crítico, a bibliografia são usados 

como cortina de fumaça para esconder aquilo que o texto tem a dizer e que só 

pode dizer se o deixarmos falar sem intermediários que pretendam saber mais 

do que ele (1993, p. 15).  

 

Cosson também comenta sobre esse fato e diz que para que as aulas sejam baseadas 

principalmente no texto original, o requisito fundamental para o sucesso seria o cabedal de 

leituras do professor, afinal ele “é o intermediário entre o livro e o aluno, seu leitor final. Os 

livros que ele lê ou leu são os que terminam invariavelmente nas mãos dos alunos” (COSSON, 

2014, p.71). No entanto, um problema é levantado por alguns artigos de capa de revistas 

voltadas especificamente para os professores brasileiros que têm explicitado a preocupação com 

os hábitos de leitura da categoria. Milani (2011) se questiona “por que o professor não gosta de 

ler? ”, enquanto Charão (2015) constata que “como a maior parte dos brasileiros, os educadores 

têm dificuldades em criar e manter um hábito de leitura”. Tal conclusão não é privilégio do 

Brasil. Haja vista que, tanto nos países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos, 

vem de longe a preocupação com o hábito de leitura de professores do ensino básico, tema de 

inúmeras pesquisas e iniciativas das quais já falamos anteriormente na introdução.     

Dessa forma, é fundamental pensar o lugar da literatura no mundo atual vinculado 

principalmente ao espaço escolar/acadêmico, uma vez que ele deveria ser um dos grandes 

ambientes responsáveis por desenvolver o gosto pela leitura. Aos olhos de Calvino, “a escola é 

obrigada a dar instrumentos para o aluno efetuar uma opção [sobre as escolhas literárias ao 

longo da vida]” (1993, p. 10) e o cumprimento desse papel tem, como tentamos mostrar, 

deixado a desejar. Esse é um problema muito preocupante, pois  

 

uma sociedade democrática e livre precisa de cidadãos responsáveis e críticos, 

conscientes da necessidade de submeter continuamente a exame o mundo no 

qual vivemos para tratar de aproximá-lo da tarefa sempre quimérica daquele 

no qual gostaríamos de viver (LlOSA, 2004). 
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Alberto Manguel, em seu livro A cidade das palavras (2008), fala, dentre outras coisas, 

sobre o mito de Cassandra e sua relação, segundo ele, com o ato de ler. Cassandra é uma figura 

da mitologia grega, mulher linda e fiel servidora de Apolo, a ponto de ele ensinar-lhe os 

segredos da profecia. No entanto, ela se recusa a dormir com o deus e, como consequência, é 

condenada a que ninguém mais acredite em suas profecias, sendo considerada louca pelos 

demais. O autor, então, compara esse mito com os leitores desinteressados, pois da mesma 

forma que as palavras da personagem eram desacreditadas, há pessoas que ignoram as palavras 

do livro. 

Podemos dizer ainda que da mesma maneira que Cassandra é fonte de histórias e 

interpretações, o leitor também o é. Até porque, a literatura é não-dogmática, uma vez que ela 

“registra fatos, mas não estabelece postulados absolutos, não impõe princípios indiscutíveis, 

não oferece identidades unívocas” (MANGUEL, 2008, p. 30). Em síntese, Cassandra não escuta 

histórias, ela inventa as suas origens e o leitor é, de certa forma, também um inventor. Ele possui 

a liberdade de mudança da qual falou Sartre. 

Um outro ponto importante é o fato de o autor considerar a escrita um mecanismo que 

faz com que o homem se movimente entre o passado e o futuro, refletindo ao mesmo tempo 

sobre histórias da humanidade e também sobre a realidade em formação. Essa movimentação 

entre tempos pode acontecer na forma de recuperação da realidade por meio de vozes anteriores 

tal como fala Calvino sobre os clássicos:  

 

Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas 

das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na 

cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na linguagem 

ou nos costumes) (CALVINO, 1993, p. 11). 

 

Ou ainda, como Llosa afirma, com objetivos de mudança, uma vez que “não se escrevem 

romances para contar a vida, senão para transformá-la, acrescentando-lhe algo” (2004, p. 25). 
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3 MÉTODO 

 

Todo ser é uma arqueologia viva, recamado de referências.  

Nélida Piñon 

 

Este é um estudo transversal, ou seja, todos os dados foram coletados em um único 

momento, não existindo, portanto, período de seguimento dos indivíduos ao longo do tempo. O 

hábito de leitura dos estudantes de letras da UFF (ingressantes e concluintes) foi avaliado 

através de uso de um questionário específico.  

A partir da análise de diversos questionários voltados destinados a pesquisas 

relacionadas à leitura, formulou-se um questionário, buscando evidentemente adequá-lo à 

realidade estudada e aos objetivos pretendidos. Desse modo, optou-se pelo questionário 

enquanto técnica de observação direta extensiva, considerando suas particularidades: “trata-se 

de um instrumento que pode ser construído ou se basear em algum já existente, desde que 

contribua para com o processo de coleta de dados e venha ao encontro dos objetivos da pesquisa 

em questão” (BASTOS, 2009, p. 102) 

A pesquisa contou com um primeiro momento em que, a partir de estudos específicos 

cujos recortes comportavam diferentes abrangências, foi possível estabelecer as premissas 

gerais que orientariam a confecção e aplicação do questionário. Num segundo momento, porém, 

o encaminhamento se construiu a partir dos resultados obtidos pelo questionário aplicado. A 

análise desses resultados, porém, viabilizou uma revisão crítica das premissas e apontou para 

questões mais gerais.  

Uma vez que o método indutivo implica a inferência de uma verdade geral a partir de 

dados particulares e que a dedução, por sua vez, parte de premissas gerais tidas como 

verdadeiras com o propósito de explicitá-las a partir das conclusões a que se chega (LAKATOS, 

MARCONI, 2010), pode-se afirmar que os dois métodos estiveram presentes no processo 

investigativo que se propôs desenvolver. Ou seja, compartilha-se da perspectiva indicada por 

Bastos (2009).  

Alguns autores, tais como Inácio Filho, entre outros, sinalizam que há uma 

controvérsia estéril entre a questão de se responder se o método científico está 

mais para indutivo do que para dedutivo, e vice-versa. Para o referido autor 

tal polêmica pode ser colocada menos como uma saída cristalizada e mais 

como um ponto de reflexão a partir do seguinte raciocínio: considerando que 

tanto a indução quanto a dedução são dois momentos da formação e do 

processo do conhecimento, então, tais momentos não são necessariamente 

excludentes (p.84).  
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Assume-se, portanto, que dedução e indução podem ser comunicantes e que se 

encontram implicadas nos procedimentos metodológicos empregados na pesquisa 

desenvolvida, na medida em que foram estabelecidas premissas que orientaram o estudo de um 

grupo específico e que este estudo, por sua vez, ofereceu resultados passíveis de serem 

estendidos, num segundo momento, a estudantes de letras no Brasil. Não se ignoram, contudo, 

as limitações que as abordagens metodológicas supõem. Na verdade, se está ciente do caráter 

aproximado do conhecimento e que, ainda que dotada de certo grau de objetividade, a pesquisa 

não produz verdades consolidadas, únicas ou universais. Para tanto, vale remeter à contribuição 

de Cecilia Minayo (2009) que, a respeito das pesquisas em estudos sociais, observa como a 

abordagem quantitativa não pode ser tomada como o equivalente à realidade objetiva. Nesse 

sentido, a associação com uma abordagem qualitativa mostra-se necessária, opção que se 

assumiu no presente estudo. 

Para melhor compreensão do desenvolvimento da investigação realizada, a seguir, estão 

descritas as etapas da pesquisa. 

 

 

3.1 Seleção dos participantes 

 

Como se trata de um estudo transversal, nossos critérios de inclusão foram todos os 

alunos ingressantes e concluintes em 2017.2, uma vez que tínhamos como objetivo descrever e 

comparar o padrão de leitura do início e do fim do curso de graduação em letras.  

Para selecionar a população a ser estudada, buscamos identificar as disciplinas que são 

necessariamente cursadas pelos alunos ingressantes e concluintes de todas as habilitações da 

graduação em letras. Assim, escolhemos as disciplinas de Língua Portuguesa por serem as 

únicas que estão presentes em todas as habilitações do curso, o que facilitaria a reunião desses 

alunos para a aplicação dos questionários. Além disso, elas são numeradas de um a oito, 

correspondendo idealmente ao período acadêmico em que os alunos se encontram, uma vez que 

a primeira é pré-requisito da segunda e assim sucessivamente, necessitando, consequentemente, 

que elas sejam feitas em ordem. Dessa forma, teríamos a garantia de que os matriculados em 

Língua Portuguesa I e VII/VIII estariam realmente no início e no final da graduação, 

respectivamente. 

 Para o presente estudo selecionamos todas as quatro turmas da disciplina de Língua 

Portuguesa I do semestre 2017.2, que possuíam 150 alunos iniciantes matriculados no total. Já 

para os discentes em vias de se formar, utilizamos tanto as duas únicas turmas de Língua 
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Portuguesa VII (58 matriculados) quanto as duas de Língua Portuguesa VIII (56 matriculados), 

contendo 114 concluintes em sua totalidade. Ou seja, nossa população é de 264 alunos. Esses 

números nos foram disponibilizados pelo Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas do 

Instituto de Letras da UFF.  

 Todos os alunos matriculados nas disciplinas Língua Portuguesa I, VII e VIII eram 

elegíveis para o presente estudo. Buscou-se incluir toda a população de alunos matriculados 

nessas disciplinas, não havendo critérios de exclusão. 

 

 

3.2 Confecção do questionário  

 

Tendo o objetivo de identificar o padrão de leitura, revisamos a literatura científica 

nacional e internacional em busca de questionários que explorassem esse tema. Foi, portanto, 

desenvolvido um questionário sociodemográfico e de hábitos e práticas de leitura com base nos 

questionários utilizados em pesquisas prévias de referência sobre o tema, mais especificamente: 

ANDIFES, 2011; CERLALC, 2012; PRÓ-LIVRO, 2015. Quando necessário, foram feitas 

adaptações dos mesmos que nos serviram de matriz para o contexto sociocultural de estudantes 

universitários brasileiros. O questionário envolve questões sobre a frequência de leitura, tipo de 

literatura lida, influências para se tornar leitor, motivos para a escolha de um livro, barreiras 

para a leitura, razões para a escolha do curso de letras e expectativas futuras (confira o Anexo 

a esta dissertação). O processo de seleção das questões será descrito a seguir.  

  A questão de número 1 (“Ano e semestre que você entrou no curso de letras da UFF”) 

pretende verificar, principalmente no grupo dos concluintes, se houve atraso no término do 

curso e investigar alguma possível relação com o hábito leitor. 

Ao perguntarmos qual a habilitação do entrevistado, na questão 2, queremos saber se essa 

escolha definiria um perfil de leitor. Ou seja, pretendemos verificar se os alunos que escolheram 

a habilitação de português/literaturas possuem um hábito de leitura maior que os que optaram 

por estudar línguas estrangeiras, por exemplo, uma vez que estes poderiam apresentar um 

interesse maior no estudo de idiomas4. Queremos averiguar, também, se a preferência por 

literaturas nacionais ou estrangeiras apresenta uma relação com a escolha das habilitações. 

Dessa forma, esse seria um meio de análise da influência do curso de letras na leitura dos alunos, 

                                                 
4 Esta hipótese é levantada pelo fato de os estudantes de línguas virem a trabalhar, em sua maioria, com o ensino 

do idioma em detrimento da sua respectiva literatura. Essa separação não ocorre de forma tão nítida nas aulas de 

português, uma vez que em diversas escolas a literatura seria uma vertente desta disciplina.    
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uma vez que poderemos investigar se os concluintes leem mais obras literárias canônicas 

indicadas nos cursos do que os iniciantes. 

 A pergunta número 3 (“Você faz bacharelado ou licenciatura?”) pretende verificar se há 

alteração do hábito leitor entre os alunos de bacharelado e licenciatura. Este dado será 

importante como ponto de partida para pensarmos a formação do futuro professor de língua e 

literatura.  

 A distinção entre sexos se mostra relevante, uma vez que pesquisas, como a Retratos da 

leitura no Brasil (2015), mostram que mulheres tendem a ler mais do que os homens e que o 

tipo de leitura seria diferente de acordo com o sexo. No entanto, decidimos perguntar a 

identidade de gênero do participante, pois compreendemos que contemporaneamente 

instrumentos de pesquisa não podem ignorar a diversidade de gêneros, o que ocorreria se 

déssemos como opção masculino e feminino. 

 A idade do participante, verificada na questão 5, seria importante para vermos se ela 

pode ser um fator indicativo de alteração do hábito leitor, uma vez que os dados nacionais 

(PRÓ-LIVRO, 2015) mostram uma tendência à queda do índice de leitura de acordo com o 

aumento da faixa etária.  

 Ao perguntarmos se a pessoa trabalha (integral ou parcialmente), na questão 6, 

pretendemos saber se este fato influencia negativamente o hábito da leitura. Já a questão 7 tem 

por objetivo verificar se alguém já trabalha na área da educação. Dessa forma, poderíamos ter 

mais um dado importante na averiguação da leitura dos profissionais da área.    

 Procurar saber o maior nível de escolaridade do participante se faz necessário para 

entendermos melhor qual é o nosso perfil de participantes e saber quais diferenças leitoras 

podem ser encontradas a partir desses dados, uma vez que foi verificado (PRÓ-LIVRO, 2015) 

um índice proporcional de aumento de livros lidos em relação à maior escolarização.   

 Conforme já dissemos, Fontana et al. (2010) descobriram que o desempenho razoável 

em leitura apresentou elevada associação com o grau de instrução materno em nível de pós-

graduação. Na Jordânia (KAUR, 2014), por sua vez, os entrevistados cujos pais possuíam níveis 

mais elevados de educação liam significativamente mais. No entanto, nenhum padrão claro foi 

identificado acerca da influência da escolaridade dos progenitores dos estudantes das 

universidades federais brasileiras no hábito leitor (ANDIFES, 2011). As questões 9 e 10, então, 

pretendem obter informações que verifiquem o grau de escolaridade dos pais para poder 

averiguar uma possível relação entre esses fatores. Ainda é válido dizer que a separação entre 

“pai (ou pessoa que o(a) criou como pai)” e “mãe (ou pessoa que o(a) criou como mãe)” se 
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mostrou importante uma vez que o sexo pode ser um fator diferenciador, como já foi falado 

anteriormente.  

 As questões 11 (“Qual a renda mensal do seu grupo familiar - soma dos rendimentos 

brutos referentes a salários, aluguéis, pensões, dividendos, etc.?”) e 12 (“Quantas pessoas, 

incluindo você, vivem da renda mensal do seu grupo familiar?”) são perguntas centrais do 

critério econômico, uma vez que se faz relevante entender se a renda influencia o hábito leitor, 

como afirma a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2015).  Já a pergunta de número 13, ao 

investigar qual tipo de escola o entrevistado frequentou durante o ensino médio, busca verificar 

se há alguma diferença leitora atrelada ao modelo de escola. No entanto, ressaltamos que nosso 

objetivo é basicamente levantar hipóteses para futuras investigações, uma vez que não nos 

propomos, no momento, verificar as diferenças metodológicas das instituições. Cabe destacar, 

também, que o fato de o aluno ter bolsa pode alterar os resultados, uma vez que os bolsistas 

costumam ter uma obrigação com a instituição em manter as médias altas e esse fato pode vir 

atrelado a um maior índice de leitura.  

 O turno no qual o participante mais frequentou/frequentará as disciplinas (questão 14) 

pode corroborar o fato de a pessoa precisar ou não trabalhar, que é uma questão já levantada 

anteriormente. 

 A partir da questão 15 (“Quais atividades você realiza no seu tempo livre?”) saímos da 

identificação geral do entrevistado para questões mais específicas sobre seus hábitos. 

Pretendemos verificar quais atividades mais ocupam o tempo livre dos estudantes e em qual 

posição fica o hábito leitor. Essa relação se faz importante uma vez que o tempo livre dos 

brasileiros em geral está cada vez mais ocupado por uma variedade de atividades, com destaque 

em 2015 para o uso da Internet e outras atividades no computador ou no telefone celular (como 

redes sociais, WhatsApp, etc), fenômeno observado tanto entre não leitores quanto entre leitores 

(a diferença é que os últimos ocupam seu tempo livre de maneira mais variada que os primeiros, 

o que está associado à escolaridade e ao perfil de renda (PRÓ-LIVRO, 2015, p. 130). 

 A questão 16 é destinada aos concluintes. Buscamos verificar a percepção dos 

entrevistados acerca do seu hábito leitor, ou seja, se os alunos acham que leem mais ou menos 

em comparação ao tempo em que estavam no início da faculdade. A questão 17 (“Se respondeu 

que lê menos, a que você dedica o tempo que antes dedicava à leitura?”), por sua vez, seria um 

detalhamento das atividades que teriam tomado o lugar da leitura na rotina dos participantes 

que afirmaram ler menos do que antes. Essa seria mais uma maneira de entender a influência 

do curso na leitura dos estudantes, uma vez que temos a hipótese de que o estudante de letras 

lê mais textos fragmentados do que livros, ou seja, se o entrevistado responder que lê menos do 
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que antes, talvez a causa, de acordo com sua percepção, seja o volume de estudo na faculdade 

a partir de capítulos isolados. 

 Quando, na questão 18, pedimos para o entrevistado marcar duas opções, em ordem de 

preferência, que mais se aproximam do significado que a leitura tem em sua vida, buscamos 

verificar como os estudantes a entendem. Ou seja, se ela representa dificuldade e/ou obrigação, 

prazer ou um meio para atingir algum objetivo, como conhecimento ou crescimento 

profissional, por exemplo. Categorizar os significados pessoais de leitura pode contribuir na 

análise dos dados sobre o hábito leitor. Por isso temos essa mesma esquematização na questão 

26 (“Quais são as principais razões para você ler e com que frequência faz isso?”) 

 Nas perguntas seguintes (19 a 23) continuamos verificando os hábitos dos estudantes, 

como, por exemplo, se eles gostam muito, um pouco ou não gostam de ler (questão 25). Já na 

questão 21 (“Quais destes tipos de livros, seja em papel ou em formato digital, você leu no 

último ano?”) encontramos opções de livros de diversos gêneros. Optamos por ser assim para 

não nos prendermos apenas ao literário, embora tenhamos como objetivo enfatizá-lo, uma vez 

que consideramos a investigação do hábito leitor mais completo se contemplar uma variedade 

mais semelhante à realidade. 

 Um fato digno de nota é a distinção entre as opções de resposta “livros religiosos” e 

“bíblia”. Essa é a mais nova alteração adotada pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Foi 

feita essa distinção para conseguirem obter respostas mais precisas, uma vez que “28% dos 

entrevistados pertencem a religiões em que a leitura da Bíblia é central para o fiel, já que nessas 

denominações o principal meio de mediação com o sagrado não é via sacerdote, como por 

exemplo na religião católica, mas via palavra sagrada, acessada através da leitura cotidiana da 

Bíblia” (PRÓ-LIVRO, 2015, p. 97). Cabe também destacar, ainda de acordo com o resultado 

desta pesquisa, que a Bíblia é o livro mais lido dos brasileiros, tanto entre os meios mais e 

menos escolarizados. 

 A questão 23 diz respeito à quantidade de livros lidos nos últimos doze meses. Esta 

escolha foi feita para servir de comparação com outras pesquisas que também utilizam esse 

critério de verificação: ANDIFES, 2011; CERLALC, 2012; APPLEGATE, 2004; TNS Opinion 

& Social, 2013; PEW RESEARCH CENTER, 2016.        

 Os itens 24 (“Quais as seguintes limitações ou dificuldades você tem para ler?”) e 25 

(“Quais são as principais razões para você não ler ou não ler com maior frequência?”) do 

questionário se referem às dificuldades de leitura apresentadas pelos entrevistados. A pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil percebeu que “a cada edição diminui a proporção dos que afirmam 

não ter nenhuma dificuldade para ler, enquanto ganham destaque motivos como a falta de 
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paciência e de concentração e os problemas de visão” (PRÓ-LIVRO, 2015, p. 133). Tendo isso 

em vista, optamos por verificar se o mesmo ocorre com os estudantes entrevistados.  

 Quando perguntamos, na questão 26, quais são as razões para escolher um livro, 

pretendemos delinear o leitor e entender suas motivações. Outras questões também colaboram 

para o mesmo objetivo, como as de número 27 a 30. Perguntar qual o último livro que leu/está 

lendo (questão 27) e seu respectivo autor (questão 28) tem como finalidade confrontar e conferir 

as respostas para tentar reduzir o número de informações falsas. Ou seja, alguns entrevistados 

podem querer escolher uma resposta qualquer por diversos motivos, como para finalizar 

rapidamente o questionário. Dessa forma, se as informações coincidirem, haverá mais chances 

da resposta ter sido refletida e, consequentemente, ser verdadeira.      

 Ainda com o objetivo de reduzir respostas incoerentes, colocamos a questão 29. Acima 

(questão 27), quando perguntamos qual o último livro lido, pode ser que o participante tenha 

colocado uma resposta mais “intelectual”, por estar em um ambiente acadêmico. Por isso, 

quando levantamos a questão de qual livro lido mais gostou ou qual mais o /a marcou, pode ser 

que a afetividade prevaleça e que o título seja um menos “canônico”.     

 A questão 30 verifica qual a razão que leva o entrevistado a ler. Ela, junto com as de 

número 18 e 20, categorizam as respostas em três grandes áreas, a saber:  dificuldade e/ou 

obrigação, prazer ou um meio para atingir algum objetivo, como conhecimento ou crescimento 

profissional, por exemplo. Juntas, elas podem ser confrontadas para obtermos um panorama 

mais fiel da realidade.  

 A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2015) verificou que dos 33% que afirmaram 

terem sofrido alguma influência, a figura materna e os professores são os principais agentes 

fomentadores da leitura, com 11% e 7%, respectivamente. Outro dado importante é que a 

percepção sobre a responsabilidade de incentivar a leitura infantil recai principalmente, nas 

classes D/E, sobre os professores, o que contempla 40% da população brasileira, segundo a 

pesquisa da Fundação Itaú Social, em 2012. As questões 31 a 35 fazem parte, portanto, do eixo 

“influências de leitura”.  Gostaríamos de verificar a quantidade de alunos que tiveram alguém 

significativo que teria influenciado o hábito leitor e quem seria essa pessoa. Esses dados são 

relevantes uma vez que pretendemos fazer um diagnóstico que também abarque as possíveis 

causas da situação de formação desses estudantes como leitores. 

 As questões finais (36 a 40) tratam das motivações para a escolha de fazer letras e suas 

expectativas em relação ao curso e à profissão. Buscamos entender quem são esses estudantes, 

como eles enxergam as oportunidades futuras trazidas pela faculdade e, principalmente, se eles 

pretendem seguir a carreira docente. Dessa forma, ficaria mais fácil delinear quem realmente 
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são os futuros professores de língua e literatura, tomando como foco principal o hábito leitor de 

cada um. 

 

3.3 Processo de coleta de dados 

 

 Entramos em contato com a coordenação do curso de letras, que já estava ciente da 

pesquisa, e pedimos as informações acerca das disciplinas de Língua Portuguesa I, VII e VIII a 

serem ofertadas em 2017.2. A partir disso obtivemos os dias, horários e os nomes dos 

professores que as ministrariam.   

O contato com os docentes foi feito por e-mail, contendo uma apresentação pessoal e 

também da pesquisa, além do pedido de permissão para nos ceder vinte minutos de sua aula 

para a aplicação. Precisávamos que fosse no início do período letivo, para pegarmos os 

iniciantes sem ainda muito contato com a faculdade, ou seja, sem que tenham já sofrido muita 

influência dela. Mas também deveria ser depois da primeira semana de aula, pois habitualmente 

há um número grande de ausências por parte dos alunos nos primeiros dias do semestre letivo.      

 Encontramos alguma dificuldade na data a ser escolhida, porque haveria um feriado 

próximo ao período pretendido, além da impossibilidade de alguns dos professores que não 

poderiam disponibilizar o tempo solicitado (20 minutos) e/ou tinham congressos agendados 

para os dias sugeridos. No entanto, depois de alguns ajustes e da cooperação dos docentes, 

conseguimos marcar uma data (12/09/2017) para a aplicação de todos os questionários, uma 

vez que as disciplinas seriam ministradas no mesmo dia da semana.   Um teste preliminar do 

questionário, contudo, não foi possível de ser realizado devido ao tempo restrito do mestrado. 

 Quanto à impressão dos questionários, eles foram impressos com recursos próprios em 

uma gráfica na universidade.    

 No dia definido, a aplicação começaria na parte da manhã e ocorreria em quatro das oito 

turmas totais, a saber: duas de Língua Portuguesa I (às 07:00h e 9:00h), uma de Língua 

Portuguesa VII (às 11:00h) e outra de Língua Portuguesa VIII (às 7:00h). Nota-se que duas 

tinham o horário conflitando às 7:00 horas. No entanto, não houve maiores problemas, pois 

como cada uma tem duração de duas horas, pudemos ir em uma no início da aula e na outra no 

final. Embora inicialmente um estudante tenha se recusado sem maiores explicações, ele logo 

em seguida alterou o seu posicionamento, dessa forma, todos os alunos do turno matutino que 

estavam presentes responderam ao questionário. 

 No período noturno, por sua vez, tivemos a presença de uma auxiliar de pesquisa, 

também mestranda da UFF, Dandara Bernardino Bezerra, para a aplicação. Ela foi de 
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fundamental importância, pois das quatro disciplinas restantes, duas aconteceriam às 18:00 

horas e as outras duas às 20:00 horas. Outro fator de dificuldade foi que as aulas do último 

horário tinham menos tempo de duração do que as outras anteriores (embora na teoria fosse o 

mesmo), pois há saída precoce dos estudantes tanto por motivos de segurança quanto pela falta 

de transporte público. Dessa forma, o que foi feito para resolver a questão dos horários 

conflitantes durante a manhã seria difícil de reproduzir. Portanto, ficou resolvido que enquanto 

uma pessoa aplicasse na turma “A”, por exemplo, a outra faria o mesmo na “B”.  

 Solucionado este problema, tivemos outro em duas turmas consecutivas de Língua 

Portuguesa I, que eram ministradas pela mesma professora. Ela havia passado um trabalho para 

ser feito em aula e isso fez com que diversos alunos apresentassem menos receptividade ao 

questionário, pois acreditaram que responder seria prejudicial por demandar um tempo que não 

queriam dispor. Inclusive, dois desses alunos se recusaram até o final e não responderam. No 

entanto, como a avaliação estava sendo feita em duplas, contamos com a gentileza da maioria 

para haver um revezamento. Ou seja, enquanto um respondia ao questionário, o outro fazia a 

atividade, até que havia uma troca das funções entre eles. Assim todos os que se dispuseram 

conseguiram responder.            

 É válido, ainda, fazer algumas considerações sobre a coleta de dados. A primeira delas 

é que, quando fizemos a apresentação da pesquisa para os participantes, dissemos se tratar de 

uma investigação dos hábitos dos alunos de letras, ou seja, não falamos especificamente sobre 

leitura. Dessa forma esperávamos que eles respondessem de maneira mais natural e verdadeira, 

não maquiando as respostas para talvez parecerem mais "cultos", por exemplo.  

 A segunda consideração se refere à pergunta do questionário referente à identidade de 

gênero (”Qual a sua identidade de gênero?”). Inúmeros alunos tiveram dúvidas sobre o que 

seria isso, ou seja, se queríamos saber seu sexo ou sua orientação sexual. Tivemos que explicar 

de modo geral qual era o objetivo, mas ainda assim encontramos algumas respostas contendo 

“heterossexual”, por exemplo. Dessa forma, acreditamos que seja melhor em questionários 

futuros, perguntar a identidade de gênero em questão de múltipla escolha, ou seja, com opções 

pré-definidas, evitando assim a perda de dados pela não compreensão do que se é pedido.   Por 

outro lado, a reação apresentada diante da pergunta demonstra a complexidade do tema. 

 A terceira e última consideração refere-se ao tempo previsto de aplicação. Tínhamos 

separado vinte minutos por turma para esse momento, no entanto, no período matutino os alunos 

dedicaram-se mais às respostas, acrescentando, inclusive, observações de caráter dissertativo 

nas opções de múltipla escolha. Além disso, quando aplicamos no início das aulas, em 

detrimento dos momentos finais, tivemos mais um fator que provocou o prolongamento do 
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tempo pré-determinado: o atraso de alguns alunos para chegar à sala de aula. Essa demora 

também fez com que houvesse uma prorrogação do período disponibilizado pelos professores.    

 Por fim, apesar de alguns percalços, nas turmas de Língua Portuguesa I com 150 

inscritos, 118 responderam ao questionário. Já nas disciplinas de Língua Portuguesa VII e VIII, 

foram 85 dos 114 inscritos. Ou seja, conseguimos atingir 76,9% da nossa população alvo.  

 

 

3.4 Análise de dados 

 

 O banco de dados foi estruturado através de um programa estatístico (Statistical Package 

for the Social Sciences - SPSS 13.0), por meio do qual foram obtidos resultados descritivos das 

práticas e percepções relacionadas à leitura. Foram também realizados testes estatísticos para 

investigar as associações entre variáveis sociodemográficas e acadêmicas com os hábitos e 

percepções de leitura. Além disso, foram feitas comparações desses hábitos, percepções e 

atitudes em relação à leitura entre alunos ingressantes e aqueles em vias de se formar. Assim, 

pudemos avaliar a modificação ou não no padrão de leitura ao longo do curso de graduação em 

letras.  

 Com base em levantamentos já realizados, também foi possível comparar os hábitos e 

percepções sobre leitura de nossa amostra com três grupos principais: população brasileira, 

estudantes universitários como um todo no Brasil e estudantes de graduação em outros países. 

Para isso, fizemos uma busca por pesquisas nas bases Scielo, Scopus e Teses Capes, além de 

entrar em contato com pesquisadores internacionais (como Applegate e Huang) para termos 

acesso aos seus trabalhos cujas metodologias se assemelham ao que pretendemos. Tais buscas 

nas bases foram feitas usando palavras-chave como “hábito leitor”, “estudantes universitários”, 

“graduação” e “formação de professores”, por exemplo. Logo após, selecionamos os trabalhos 

mais citados que tinham o tema próximo ao nosso. 

 A interpretação dos dados foi baseada em discussões teóricas sobre o hábito de leitura 

dos brasileiros e sobre os cursos de letras no Brasil, uma vez que entendemos que “os códigos 

das ciências que por sua natureza são sempre referidos e recortados são incapazes de conter a 

totalidade da vida social” (MINAYO, 2009, p.14). Portanto, na presente pesquisa, embora 

precisemos conferir um caráter mais estatístico à informação coletada, não nos atemos apenas 

às representações numéricas. Dessa forma, as usamos, por se tratar de um diagnóstico, para a 

confrontar com a discussão teórica acerca do lugar da leitura literária no Brasil, especialmente 

em relação à docência, uma vez que com dados objetivos é possível fazer reflexões mais 
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aproximadas da realidade, além de propostas consistentes de intervenção e melhoria do cenário 

atual. 
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4 DADOS DESCRITIVOS 

 

Que grupos sociais estão hoje demandando a profissão de 

professores de Português e, para isso, frequentam as salas 

de aula dos cursos de Letras? Quem são estes que devemos 

formar como professores de Português? [...]  que formação 

devem ter os que formam os professores? 

Magda Soares 

 

4.1 Perfil Socioeconômico e Acadêmico     

 

Neste subcapítulo, a partir do processamento estatístico das respostadas dadas ao 

questionário, será apresentado um panorama socioeconômico e acadêmico dos estudantes 

participantes da pesquisa. 

 

4.1.1 Condição Econômica dos Estudantes 

 

A parcela mais significativa dos estudantes participantes da pesquisa (56,6%) possui a 

renda mensal familiar de até três salários mínimos (R$ 2811,00).  

56%

12%

16%

10%

6%

Até 3 salários mínimos (R$ 2811,00) Até 4 salários mínimos (R$ 3748,00)

Até 5 salários mínimos (R$ 4685,00) Até 10 salários mínimos (R$ 9370,00)

Acima de 10 salários mínimos (> R$ 9370,00)

Gráfico 1 - Renda mensal do grupo familiar 
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4.1.2 Gênero e Faixa Etária 

 

Excetuando as respostas inválidas, como “heterossexual”, por exemplo, temos 78% dos 

participantes representando o gênero feminino e 22% o gênero masculino. Não houve respostas 

de outro tipo nesse item. 

Gráfico 2 – Identidade de gênero dos participantes 

 

 

Em relação à faixa etária dos participantes, temos 35% dos estudantes entre 25 e 64 

anos, 21% entre 22 e 24 anos, 34% entre 19 e 21 anos e 9% entre 18 e 17 anos. Ou seja, 65% 

dos universitários do curso de letras da UFF são jovens de até 24 anos.      

78%

22%

Feminino Masculino
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4.1.3 Trabalho 

 

A maioria dos estudantes (59%) respondeu que não trabalha integral ou parcialmente. 

 

 

35%

21%

34%

10%

1953 a 1992 1993 e 1995 1996 e 1998 1999 e 2000

41%

59%

Sim Não

Gráfico 3 - Faixa etária dos participantes (ano de nascimento) 

Gráfico 4 - Quantidade dos estudantes que trabalham integral ou parcialmente. 
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4.1.4 Escolaridade dos pais 

  

Acerca da escolaridade do pai ou da pessoa que exerceu tal papel na criação, é possível 

dizer que 30,6% possuem até o ensino médio incompleto; 29,2% o ensino médio completo; 

28,2% têm o ensino superior completo ou incompleto e 6,9% possuem pelo menos uma pós-

graduação (strito ou lato sensu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

4%

11%

9%

37%

11%

17%

7%

Não teve pai ou pessoa que execeu tal papel

Não alfabetizado ou sabe ler mas não frequentou a escola

1º segmento do ensino fundamental completo ou incompleto)

2º segmento do ensino fundamental completo ou incompleto

Ensino médio completo ou incompleto

Ensino superior incompleto

Ensino superior completo

Especializaçao, mestrado ou doutorado

Gráfico 5 - Escolaridade do pai ou da pessoa que criou como pai 
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No que tange à escolarização da mãe ou da pessoa que exerceu esse papel na criação, é 

possível dizer que 23,6% possuem até o ensino médio incompleto, 34% têm o ensino médio 

completo, 30% possuem ensino superior completo ou incompleto e 11,3% têm pelo menos uma 

pós-graduação (strito ou lato sensu).  Esses dados mostram que a média do grau de 

escolarização da mãe é maior que a do pai.    

 

4.1.5 Antecedentes Escolares 

 

O gráfico a seguir revela que o nível de escolaridade máxima do aluno participante é 

majoritariamente o ensino médio completo (82%). O restante (18%) possui pelo menos o ensino 

superior completo 

1%

2%

8%

9%

39%

12%

18%

11%

Não teve mãe ou pessoa que exerceu tal papel

Não alfabetizada ou sabe ler mas não frequentou a escola

1º segmento do ensino fundamental completo ou incompleto

2º segmento do ensino fundamental completo ou incompleto

Ensino médio completo ou incompleto

Ensino superior incompleto

Ensino superior completo

Especialização, mestrado ou doutorado

Gráfico 6 - Escolaridade da mãe ou da pessoa que criou como mãe 



47 

 

 

  

No que se refere ao tipo de escola que o aluno cursou o ensino médio, 51% dos discentes 

são provenientes exclusivamente da escola pública, além de mais 6% que cursaram a maior 

parte nela. Por sua vez, 37% são provenientes exclusivamente de escola particular, além de 

outros 6% que cursaram a maior parte neste modelo, conforme mostra o gráfico a seguir.   

 

 

82%

14%

3%

1%

Ensino médio Ensino superior Especialização Mestrado ou doutorado

Gráfico 7 - Maior nível de escolaridade completo 

51%

6%

3%

3%

22%

15%

Somente escola pública Maior parte escola pública

Maior parte escola particular (sem bolsa) Maior parte escola particular (com bolsa)

Somente escola particular (sem bolsa) Somente escola particular (com bolsa)

Gráfico 8 - Tipo de escola em que cursou o Ensino Médio 
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4.1.6 Bacharelado e/ou Licenciatura 

 

Uma taxa de 90% dos alunos participantes cursa letras na modalidade licenciatura, ou 

seja, curso voltado para a formação docente.  

 

 

 

4.1.7 Turno Preferencial 

 

Dos alunos participantes, a maioria frequentou ou frequentará majoritariamente as 

disciplinas no turno diurno. É válido mencionar, contudo, que a pesquisa foi realizada no 

segundo semestre, momento de entrada de algumas habilitações em detrimento de outras. Ou 

seja, a habilitação com o maior número de ingressantes nesse período é Português/Literaturas, 

que oferece vagas para o turno diurno. No entanto, é possível perceber que não há uma diferença 

muito significativa entre os turnos, conforme podemos verificar no gráfico a seguir.  

 

 

 

10%

90%

Bacharelado Licenciatura

Gráfico 9 - Faz bacharelado ou licenciatura 
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4.2 Indicadores de leitura (média de livros lidos) 

 

No último ano, de todos os alunos participantes, 50% leram de um até seis livros; 21% 

de sete a doze exemplares e 27% treze ou mais. Por fim, 2,5% não leram nenhum livro no 

último ano. A média de livros lidos nos últimos doze meses, portanto, é de 7,4 livros. O gráfico 

a seguir mostra de forma mais detalhada a quantidade lida. Já a diferença entre iniciantes e 

concluintes será mostrada mais à frente.   

 

53%
47%

Diurno Noturno

Gráfico 10 - Turno frequentado majoritariamente 

2%

1%

6%
12%

8%

13%

10%5%

3%

5%

7%
0%1%

27%

Nenhum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ou mais

Gráfico 11 - Quantos livros leu no último ano 
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4.3 Perfil do leitor de livros 

 

Para melhor compreensão, é válido esclarecer que o valor de p denota o índice de 

significância estatística. Quanto menor o valor de p, menor a probabilidade dessa diferença ser 

casual. Ou seja, maior a chance de ter uma associação real entre as variantes analisadas. A 

tabela abaixo mostra, portanto, o índice de significância estatística para a associação entre a 

quantidade de livros lidos com oito variantes: 

 

 Tabela 1 – Perfil do leitor de livros 

 

Dentre as variantes acima, a única que apresentou significância estatística (menor que 

0,05) foi a primeira, que aponta a diferença entre os alunos de licenciatura e bacharelado. Isso 

quer dizer que, segundo nossos dados, os alunos de licenciatura apresentam um índice de leitura 

maior do que os outros. É válido saber que no curso de letras da UFF existe bacharelado em 

língua e literatura alemã, francesa, grega e italiana. Todas estão representadas na presente 

pesquisa, no entanto, a língua grega é a única que não foi ofertada para os ingressantes de 

2017.2, sendo assim encontrada apenas entre os concluintes. Sobre eles, conta mencionar que 

compõem um grupo heterogêneo, visto que os estudantes concluem em tempos diferentes e há 

desistências e trocas de habilitação durante o curso.  

As demais variantes não apresentam uma relação significativa com a quantidade de 

livros lidos, contudo, o gênero feminino e a escolaridade da mãe apresentam um limite próximo 

de significar (entre 0,05 e 0,1), necessitando ser confirmado em novas pesquisas.     

Em relação ao turno majoritariamente frequentado, foi encontrada exatamente a mesma 

média de livros lidos (7,37) pelos estudantes do diurno e do noturno. Ou seja, não há evidência 

de diferença.    

 Valor de p 

Se faz bacharelado ou licenciatura 0,041 

Gênero feminino ou masculino 0,085 

Se trabalha 0,139 

Maior nível de escolaridade concluída 0,451 

Escolaridade do pai 0,376 

Escolaridade da mãe  0,089 

Renda mensal do grupo familiar  0,752 

Tipo de escola que cursou o Ensino 

Médio  

0,967 
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Um outro dado importante é a quantidade de alunos que afirma gostar de ler, uma vez 

que há uma evidência significativa (p 0,000) indicando que quem gosta muito tende a ler bem 

mais volumes do que quem gosta um pouco, a saber: 8,4 contra 4,6 exemplares. 

  

 

4.4 Comportamento leitor 

 

4.4.1 Motivações para a leitura     

   

Sete razões para ler foram listadas no questionário para que os estudantes escolhessem 

a que mais se adequa a eles, ou seja, a principal. O gráfico a seguir mostra como ficaram 

divididas as escolhas. 

76%

21%

3%

Gosta muito Gosta um pouco Não gosta

Gráfico 12 - Percepção sobre gostar de ler 
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 Podemos perceber que o prazer e o entretenimento somam 44%, a atualização cultural 

e crescimento pessoal 41% e a exigência escolar ou do trabalho 12%.   

 Atrelado a isso, os dados revelaram que a média de livros lidos por quem tem o prazer 

como a principal razão para ler é de 8,9, enquanto a geral é de 7,5. O aumento também foi 

encontrado quando a principal razão escolhida é o entretenimento, com média de 8,5 livros. Ou 

seja, se a pessoa tem uma relação prazerosa com a leitura, ela tende a ler mais. Para corroborar 

essa ideia, temos o fato de que a média de livros cai consideravelmente (5,1) quando o principal 

motivo está relacionado à exigência escolar ou da faculdade. 

 

4.4.2 Fatores que influenciam na escolha de um livro 

 

Tabela 2 - Fatores que influenciam a escolha de um livro 

 Fundamental 

importância  
Muito 

importante 
Importante Pouco 

importante 
Não é 

importante 

Tema ou assunto 76,4 15,3 5,4 0,5 2,5 

Autor 20,2 26,9 32,1 16,6 4,1 

Título 6,8 15,6 38  30,7 8,9 

Recomendação de 

amigo ou familiar 

6,3 18,5 42,3 28,6 4,2 

22%

3%

21%

16%

9%

28%

1%

Atualização cultural ou conhecimento geral Atualização profissional ou exigência do trabalho

Crescimento pessoal Entretenimento

Exigência escolar Pelo prazer de ler

Motivos religiosos

Gráfico 13 - Principal razão para ler 
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Recomendação de 

um professor 

21,6 33,5 36,1 7,7 1,0 

Motivos de 

trabalho 

16,2 26,2 33,5 14,7 9,4 

Publicidade/ 

anúncio 

1,6 3,8 12,4 46,8 35,5 

Recomendação de 

site especializado/ 

redes sociais 

2,7 5,3 18,7 42,8 30,5 

Capa 3,1 7,9 23,0 31,9 34,0 

Editora 3,7 8,4 24,7 30,5 32,6 

 

A partir da tabela acima podemos dizer que o principal fator de relevância para a escolha 

de um livro é o assunto, com 76%. Em segundo lugar, mas muito abaixo, está a recomendação 

de um professor, com 21%; sendo seguida pelo autor, com 20%; e por motivos de trabalho, com 

16%    

 No que tange às correlações, a recomendação de sites especializados como sendo a razão 

de fundamental importância para a leitura tem um alto índice de significância estatística com o 

aumento da quantidade de livros lidos, com p de 0,003. O índice de aumento dos livros lidos 

também foi encontrado quando o autor foi considerado de total importância na escolha, com p 

de 0,016.  

Além disso, um outro dado interessante é o fato de que, quando os estudantes 

consideram como sendo de fundamental importância para a escolha de um livro a publicidade 

ou o anúncio, a quantidade de livros lidos cai significativamente, com p de 0,042.  

O gráfico abaixo mostra a porcentagem dos alunos que afirmaram terem lido livros dos 

gêneros correspondentes no ano anterior à pesquisa. É válido lembrar que as opções não são 

excludentes.  
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 O gênero mais lido, portanto, foi o didático (81%), seguido por conto (70%), romance 

de autor estrangeiro traduzido (67%) e poesia (62%). Outra informação é que 53% dos 

estudantes declararam terem lido romance best seller e 50% algum romance de autor nacional. 

 Além disso, de acordo com testes realizados, foi possível identificar algumas evidências 

de correlação entre os gêneros lidos e a quantidade de obras. A leitura de livros de história, 

economia, política, filosofia ou ciências sociais é diretamente proporcional ao volume de 

exemplares lidos, com valor de p sendo 0,000. Logo após vêm os romances best seller (p 0,012), 

romances de autor nacional (p 0,031) e infantis (p 0,035). Já os livros de culinária ou artesanato 

apresentam uma relação próxima ao limite de significar, com p 0,06.    
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Esoterismo/ocultismo
Línguas
Viagens ou esportes
Educação ou pedagogia
Juvenis
Artes
Autoajuda
Biografias/autobiografias
Saúde e dietas
Romance de autor nacional
Culinária/artesanato
Ciências
História, economia, política, filosofia ou ciências sociais
Poesia
Romance de autor estrangeiro no idioma original
Romance de autor estrangeiro traduzido
HQs, gibis ou RPG
Infantis
Didáticos
Romance best seller
Contos
Religiosos
Bíblia

Gráfico 15 - Gêneros lidos pelos alunos no último ano (%) Gráfico 14 - Gêneros lidos pelos alunos no último ano (%) 
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 Por sua vez, os gêneros relacionados a viagens ou esportes são inversamente 

proporcionais à quantidade de livros lidos (p 0,05) e os didáticos possuem um índice 

marginalmente significativo de menor leitura (0,06). Por fim, os gêneros de autoajuda não 

apresentaram impacto.   

Entre os alunos que disseram ler romances de autor estrangeiro, a principal 

nacionalidade apontada são as de língua inglesa, seguida pelas hispânica/hispano-americana e 

francófonas. O gráfico abaixo apresenta os detalhes. 

    

 A tabela abaixo, por sua vez, confronta os estudantes da habilitação em língua 

portuguesa e suas literaturas com os das habilitações em línguas estrangeiras no que se refere 

aos gêneros mais lidos por eles.  

 

Tabela 3 - Comparação entre os gêneros lidos pelos estudantes das habilitações 

português/literaturas e línguas estrangeiras 

 Habilitação em 

português/literaturas 

Habilitações em línguas 

estrangeiras 

Bíblia 27% 33% 

Religiosos 18% 21% 

Contos 76% 67% 

Romance best seller 48% 55% 

Didáticos 83% 81% 

Esoterismo ou ocultismo 14% 9% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Língua inglesa

Língua hispânica

Língua francesa

Língua portuguesa

Língua italiana

Outras línguas

42

12

12

6

4

14

Gráfico 16 - Gêneros lidos pelos alunos no último ano (%) 
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Biografias/autobiografias 20% 20% 

Autoajuda 18% 16% 

Artes 32% 46% 

Juvenis 20% 24% 

Educação ou pedagogia 42% 40% 

Viagens ou esportes 6% 19% 

Línguas 28% 71% 

Romance de autor 

estrangeiro no idioma 

original 

21% 49% 

Poesia 76% 54% 

História, política, 

filosofia e ciências sociais 

46% 46% 

Culinária ou artesanato 9% 13% 

Romance de autor 

nacional 

67% 39% 

Saúde e dietas 16% 15% 

Infantis 34% 18% 

Histórias em quadrinhos, 

gibis, RPG 

35% 34% 

Romance de autor 

estrangeiro traduzido 

62% 70% 

 

 Dessa forma, é possível dizer que há evidências de que os alunos da habilitação de 

português/literaturas leem significativamente mais contos (76% contra 67%), poesias (76% 

contra 55%), romances de autor nacional (68% contra 39%) e infantis (34% contra 18%) do 

que os estudantes das outras habilitações. Em contrapartida, os alunos de línguas estrangeiras 

leem mais livros sobre idiomas (71% contra 28%), romances de autor estrangeiro traduzidos 

(70% contra 62%) e romances de autor estrangeiro no idioma original (49% contra 21%), livros 

sobre viagens (19% contra 6%) e artes (46% contra 32%) do que os discentes cursando 

português/literaturas.   

 

4.5 Barreiras para a leitura 

 

4.5.1 Razão para não ter lido mais  

 

Quando perguntados qual a principal razão para não ler ou não ler com maior frequência, 

a maioria respondeu que por falta de tempo. Apenas 1% disse que não o faz por falta de dinheiro 

e 2% afirmou que não deveria ler mais. A opção na qual dizia que não lia pela falta de acesso 
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permanente à internet não foi assinalada por nenhum estudante. O gráfico abaixo mostra mais 

detalhadamente as respostas. 

  

 

 É válido dizer que não foi encontrada associação entre a falta de tempo relatada pelos 

alunos e o fato de trabalharem. 

 

4.5.2 Dificuldades para ler 

 

De todos os alunos que participaram da pesquisa, apenas 33% afirmaram não possuir 

nenhuma limitação ou dificuldade para ler, conforme aponta o gráfico abaixo.  

72

12

5

2

2
1 1 2

Falta de tempo Prefere outras atividades recreativas

Tem preguiça Não gosta de ler

Limitações para a leitura Falta de dinheiro

Falta de lugar apropriado Não acha que deveria ler com mais frequência

Gráfico 17 - Razão para não ter lido mais 
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Dos alunos que disseram possuir alguma limitação, 41% afirmam não ter concentração 

suficiente para ler. A seguir as opções, que não são excludentes, estão discriminadas. 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

.

23

13

41

11

1,5

Não lê por limitações físicas Não tem paciência para ler

Não tem concentração  suficiente para ler Não compreende tudo o que lê

Lê muito devagar

67%

33%

Apresenta alguma limitação ou dificuldade Não tem limitação ou  dificuldade para ler

Gráfico 18 - Apresenta ou não limitação ou dificuldade para ler 

Gráfico 19 - Limitações ou dificuldades para ler (%) 
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Os estudantes que afirmaram não ter limitação ou dificuldade para ler apresentaram uma 

forte associação com a maior quantidade de leitura realizada (p 0,004). Essa evidência é 

corroborada pela presença de uma média significativamente superior de exemplares lidos em 

um ano, a saber: 9,2 contra 6,5. Em contrapartida, a média de quem disse não ter paciência para 

ler é de 5 contra 7,6 volumes dos que não apresentam esta dificuldade. 

 Investigamos os preditores5 das dificuldades e encontramos evidências próximas da 

significância estatística de que quanto maior a escolaridade do pai, menor a chance de limitação 

de seu filho (p 0,07). No entanto, aconteceu o inverso com a mãe (p 0,07).      

 Outro dado encontrado é que ver com frequência o pai lendo está associado a um maior 

índice de dificuldades no estudante para a leitura (p 0,027). Em contrapartida, ler sozinho 

quando criança se relaciona intimamente com a falta de limitações (0,019). Contudo é válido 

dizer que não sabemos qual a direção causal desta associação.     

 Além disso, uma associação foi encontrada entre gostar muito de ler em contrapartida 

de não compreender completamente a leitura, contudo o dado pode ser casual, necessitando ser 

reaplicado. A falta de paciência, por sua vez, parece estar relacionada com menos prazer na 

leitura (p 0,044). O inverso também se verifica, uma vez que quem não tem limitação diz 

apreciar mais o contato com os livros (p 0,022).  

 

4.5.3 O que gosta de fazer em seu tempo livre 

 

Foram dadas quinze opções não excludentes para os alunos dizerem quais atividades 

praticam em seu tempo livre. O resultado está expresso em porcentagem na tabela abaixo.   

Tabela 4 - Atividades que praticam no tempo livre 

 Nunca  Às vezes Sempre 

Assiste à televisão 25 60 15 

Escuta música ou 

rádio 
4 36 60 

Usa a internet/redes 

sociais 
1 13 86 

Reúne-se com 

família ou sai com 

amigos 

2 65 33 

                                                 
5 A existência de uma variável preditora aumenta a possibilidade do desfecho, ou seja, pode ser entendida como 
uma possível causa para determinado fato. 
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Assiste a vídeos ou 

filmes em casa 
1 48,5 50,5 

Escreve 14 56 30 

Lê jornais, revistas 

e notícias 
12 62 26 

Lê livros em papel 

ou livros digitais 
6 41 56 

Pratica esportes 54 35 12 

Passeia em parques 

e praças 
27 66 7 

Vai a bares, 

restaurantes ou 

shows 

17 70 13 

Joga games ou 

videogames 
57 31 12 

Vai ao cinema, 

teatros, concertos, 

museus ou 

exposições 

8 69 23 

Não faz nada, 

descansa ou dorme 
12 58 30 

Frequenta 

atividades religiosas 
48 30 22 

 

 A leitura de livros foi a terceira opção mais escolhida pelos alunos participantes (56%), 

ficando atrás apenas do uso das redes sociais (86%) e da escuta de música ou rádio (60%). Por 

sua vez, a atividade menos escolhida foi jogar games ou videogames (57%).     

 Os estudantes que optaram por ler no tempo livre tiveram um alto grau de associação 

com a quantidade de exemplares lidos (p 0,000), ao passo que essa correlação é inversamente 

proporcional à prática de esportes nos momentos de lazer (p 0,026). 

 

4.6 Influência (formação leitora)   

 

4.6.1 Pessoas que influenciaram o gosto pela leitura 
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Dos estudantes que participaram da pesquisa, 62% afirmaram não ter tido alguma 

influência para gostar de ler.  

Entre os que responderam ter recebido alguma influência para gostar de ler, observou-

se que os maiores influenciadores do gosto pela leitura nos estudantes pesquisados são os pais, 

com 35%, seguidos pelos professores e por ouros parentes, ambos com a mesma pontuação 

(9%), conforme mostra o gráfico a seguir. É válido dizer que a distinção entre professor e 

professor universitário foi feita por nós na confecção do questionário, sendo apresentada para 

os alunos de forma clara em uma questão não discursiva.  

 

 

 

62%

38%

Não Sim

Gráfico 20 - Alguém influenciou a gostar de ler? 
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No entanto, ter recebido influência de alguém não é um indicador de associação com a 

quantidade de livros lidos pelo aluno, ou seja, não foi observada uma relação entre esses dois 

aspectos. 

 

4.6.2 Percepção sobre hábito de leitura dos pais 

 

Os gráficos abaixo mostram a frequência de leitura dos pais percebida pelos alunos. 

25

10

9

9

2
1,5

1,5 3,6

Mãe Pai

Outro parente Professor

Professor universitário Marido, esposa ou companheiro

Líder religioso Outra pessoa

Gráfico 21 - Quem influenciou a leitura 

Gráfico 22 - Costuma/costumava ver o pai lendo 
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Não sabe Nunca Às vezes Sempre
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  A mãe aparenta ter costume de ler mais do que o pai, uma vez que 39% afirmaram nunca 

ter visto o responsável do gênero masculino lendo, em detrimento de 25% referentes ao gênero 

feminino. No entanto, no que tange aos estudantes que fizeram parte da pesquisa, não foi 

possível encontrar uma associação significativamente estatística entre a frequência de leitura 

dos pais e o volume de livros lidos pelos filhos. 

 

4.6.3 Percepção sobre ser presenteado com livros 

 

6%

39%

32%

23%

Não sabe Nunca Às vezes Sempre

46%

25%

20%

9%

Muitas vezes Eventualmente Poucas vezes Nenhuma

Gráfico 23 - Costuma/costumava ver a mãe lendo 

Gráfico 24 - Ganhou livros, revistas e/ou gibis durante a infância 
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 O gráfico acima mostra a percepção dos estudantes acerca de ter sido presenteado com 

livros, revistas e/ou gibis por pais ou familiares durante sua infância. Apenas 9% relataram não 

ter recebido ao menos uma vez, ao passo que 46% ganharam frequentemente.  

 Outro fator importante encontrado é a associação próxima de significação estatística (p 

0,06) entre dar livros aos filhos e a média de exemplares lidos por eles em um ano. Ou seja, há 

evidências de que quanto mais os alunos pesquisados receberam obras durante a puerícia, mais 

leram quando adultos. Também foi constatada uma forte relação entre ganhar livros de presente 

e o maior prazer com a leitura pelos alunos (p 0,001). 

 Foi feita, por sua vez, a verificação dos preditores para ganhar livros de presente. 

Encontrou-se, portanto, que a maior escolaridade da mãe (p 0,001) e o fato de os alunos 

pesquisados verem ambos os pais lendo (p 0,000) estão fortemente relacionados a isso. 

 

4.7 O que lê 

 

4.7.1 Último livro que leu ou está lendo e seu respectivo autor 

 

Foi pedido aos estudantes que dissessem qual o autor do último livro que leram ou que 

estão lendo e seu respectivo título. A tabela abaixo contém a lista dos que foram mais citados. 

Tabela 5 - Cinco autores mais lidos e suas respectivas obras 

Autor Quantidade Título 

Virgílio 7 Eneida 

George R. R. Martin 5 Game of Thrones  

Crônicas de gelo e fogo 

Graciliano Ramos 5 Infância 

Vidas Secas 

José Luiz Fiorin 4 Introdução à Linguística 

Willian P. Young 4 A cabana 

Clarice Lispector 3 A hora da estrela 

Água viva 

Laços de família 

J. K. Rowlling 3 Harry Potter 

 

No que se refere ao autor Virgílio, a maioria dos que disseram estar lendo são alunos 

ingressantes. Da mesma forma que Willian P. Young e Fiorin também o são. Na leitura de 
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George R. R. Martin e Graciliano Ramos, por sua vez, há a predominância dos concluintes. Nos 

outros não encontramos um padrão que pudesse diferenciar iniciantes e formandos.   

Quanto às habilitações, excetuando os livros de Graciliano Ramos, cuja maioria 

pertence à habilitação de português/literaturas, não houve alguma associação possível de ser 

feita. 

 

4.7.2 Livros mais marcantes 

 

 Abaixo estão listados os livros mais citados dentre os que tiveram maior impacto na 

vida dos estudantes que participaram da pesquisa. 

  

 

Não foi encontrada uma associação entre os livros mais marcantes e o perfil do leitor, 

ou seja, os alunos de língua estrangeira não parecem ler mais exemplares do idioma 

correspondente do que os de outras habilitações e os concluintes não leem mais clássicos do 

que os iniciantes, por exemplo.      

4.8 Variação no hábito de leitura ao longo do curso  
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Gráfico 25 - Livros mais marcantes 
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Entre os iniciantes e concluintes não foi possível perceber diferença significativa na 

quantidade de livros lidos, ou seja, não há evidências de que o curso de letras interfira na 

quantidade de exemplares lidos pelos alunos.    

 

Outra evidência encontrada é que os ingressantes do curso de letras tendem a ler mais 

que os concluintes livros de esoterismo ou ocultismo (0,019), juvenis (p 0,039) e línguas, esta 

com uma taxa próxima de significar (p 0,06). Da mesma forma, leem menos contos (p 0,000), 

infantis (0,000) e poesia (p. 0,013) do que os formandos. 

 Os concluintes foram questionados acerca da sua percepção sobre ler mais, menos ou a 

mesma quantidade que durante o início da faculdade. 58% afirmaram ler mais, 24% menos e 

18% igual. Dos que responderam que diminuíram a quantidade, trabalhar e estudar foram as 

justificativas mais frequentes. O gráfico abaixo mostra de forma mais detalhada. É válido dizer 

que as opções não são excludentes 

7,3

7,5

7

7,5

8

Ingressantes Concluintes

Gráfico 26 - Diferença entre a média de livros lidos no início e no final da graduação 
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Embora a maioria tenha afirmado ler mais, parece que não o fazem, pois não foi 

encontrada nenhuma associação entre essa variante e a quantidade de livros.  

 

4.9 Escolha do curso e expectativas futuras  

 

Buscou-se entender quais as principais motivações para a escolha do curso de letras 

pelos alunos. A tabela abaixo mostra os resultados cujas opções não são excludentes. 

 

Tabela 6 - Grau de motivação para a escolha do curso de letras 

 Fundamental 

importância  
Muito 

importante 
Importante Pouco 

importante 

Não é 

relevante 

Deseja ser 

professor 

38 17 19 13 13 

Deseja ser 

tradutor 

17 16 24 16 27 

Baixa 

concorrência  

2 5 10 25 58 

Para aumentar 

a cultura geral 

26 27 28 9 10 

Porque gosta 

de ler 

39 23 19 12 7 

Pelas 

oportunidades 

9 13 27 25 26 
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Gráfico 27 - Razões para ler menos (%) 
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rápidas de 

emprego 

Porque não 

passou na 

primeira opção 

de curso 

escolhida 

6 5 11 12 66 

Influência de 

familiares e/ou 

terceiros 

5 6 18 12 59 

Complementaç

ão de formação 

que já tem 

10 4 10 10 67 

 

 As principais motivações, portanto, são o gosto pela leitura (39%), o desejo de ser 

professor (38%) e a vontade de aumentar a cultura geral (26%). Além disso, dos alunos 

participantes, 66% afirmaram que não optaram por fazer letras por não ter passado na primeira 

opção de curso escolhida, da mesma maneira que 58% disseram não ter sido relevante a baixa 

concorrência para o ingresso.      

 De todas as opções para a escolha, a única que tem uma forte associação com a 

quantidade de livros lidos é ter decidido fazer letras porque gosta de ler (p 0,000).    

No que se refere às pretensões após a formatura, a maioria dos alunos pretende trabalhar 

na área de formação e/ou fazer alguma pós-graduação (strito ou lato sensu), conforme mostra 

o gráfico a seguir. 

Gráfico 28 - O que pretende fazer após se formar (%) 
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Nenhuma dessas escolhas apresentou associação com a quantidade de livros lidos pelos 

alunos. 

 Por fim, verificou-se que 60% dos alunos concluintes tiveram pelo menos uma bolsa 

acadêmica durante a graduação (iniciação científica e/ou à docência). A divisão delas está 

apresentada no gráfico abaixo.  

 

 Foi encontrada uma forte associação dos alunos que tiveram bolsa de iniciação científica 

(IC) com a alta quantidade de livros lidos (p 0,001). Esta evidência foi corroborada com a 

verificação da média de exemplares, a saber: 11 contra 7. A mesma relação não foi encontrada 

no que se refere à bolsa de iniciação à docência. 

Por fim, foi perguntado para os alunos ingressantes quais eram as suas expectativas em 

relação ao curso e para os concluintes se as expectativas iniciais haviam sido atingidas. Tivemos 

diversos tipos de respostas, desde as mais evasivas, como “são/eram boas”, até as mais 

elaboradas. Muitos falaram sobre os bons professores e sobre a busca pelo aperfeiçoamento 

pessoal. Contudo, o que nos chamou a atenção de uma forma mais detida foram os inúmeros 

desejos de aprender a escrever e de dar aulas. Abaixo transcreveremos alguns desses 

depoimentos, a começar pelos iniciantes:        

Espero conseguir adquirir mais conhecimentos sobre minha língua nativa e 

me aperfeiçoar na língua estrangeira, além de receber ‘treinamentos’ sobre 

como ensinar. (Questionário 173) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

.

76

27
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Gráfico 29 - Bolsa acadêmica (%) 
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Espero melhorar a minha leitura e escrita, já que acho ambos muito prazerosos 

e gostaria de terminar os meus livros, gostaria também de ter a chance de viver 

fora do país, graças à língua estrangeira que faço, assumindo assim que a 

universidade abra portas para tal, com viagens para o exterior e fornecimento 

de contatos. Espero também obviamente crescer como pessoa e como futuro 

profissional. (Questionário 174)  

Melhorar minha compreensão textual e escrita. (Questionário 176)  

Ser um exímio profissional e aprender uma boa didática. Quero ter todo o 

conhecimento possível da minha língua materna e da habilitação que escolhi 

para transpassar aos meus futuros alunos. (Questionário 192) 

 

Por mais que as expectativas dos ingressantes sejam parecidas com a dos concluintes, 

estes trouxeram suas reflexões de uma forma mais crítica, uma vez que tiveram durante anos a 

vivência universitária, além de já terem que conviver mais estreitamente com a questão da 

entrada no mercado de trabalho como profissionais de letras: 

Esperava adquirir conhecimentos específicos para a formação docente de 

forma crítica e adquirir conhecimento de cultura geral das 

letras/arte/sociedade. Em relação à primeira expectativa, penso que faltou um 

pouco de reflexão para o ensino, mas em relação à segunda, foi muito 

proveitoso. (Questionário 35, negrito nosso)  

Na verdade, o curso superou minhas expectativas. Entrei na letras por gostar 

de ler e por saber muitas línguas, mas não imaginei que encontraria paixão no 

curso. Hoje, mesmo acordando 6 horas e só chegando em casa às 23h, eu sou 

feliz com a minha escolha. Sinto que estou onde deveria estar. (Questionário 

36) 

As expectativas que tinha foram atingidas, porque não esperava nada além do 

que vi na faculdade. Mas ainda não me sinto preparada para lecionar. 

(Questionário 55, negrito nosso) 

Eu queria aprender a dar aula, acima de tudo. Apesar de ter me frustrado 

quanto a isso, aprendi e me surpreendi com a carga teórica. (Questionário 58, 

negrito nosso) 

Aumentar a cultura geral e intensificar o gosto pela leitura, além de me 

profissionalizar. Não atingi todos os objetivos, visto que nem todas as leituras 

obrigatórias me agradaram e ainda não me identifiquei com o magistério, 

o que atualmente me causa frustração. (Questionário 70, negrito nosso)   

Não foram atingidas. Não senti incentivo dos professores em fazer os alunos 

estudarem. Esperava ter mais aprofundamento em certos autores e esperava 

também conhecer e aprender mais a literatura estrangeira. Achava que 

iam me ensinar como dar aula e ajudar um aluno em literatura. Nunca 

me ensinaram a escrever academicamente. (Questionário 75, negrito nosso) 

Entrei com o objetivo de tornar-me professora, mas essa certeza não existe 

mais. Acredito que muito por uma questão de insegurança. Não acredito que 

sejamos "bem treinados" ou tenhamos suporte para sermos bons 

professores. (Questionário 78, negrito nosso) 
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Sair do curso capacitado para dar aulas no ensino médio. Não me sinto 

capacitada e percebo que o curso é mais voltado para pesquisa e formação 

continuada. (Questionário 84, negrito nosso) 

Minhas expectativas se baseavam em qualificar-me o suficiente para ser uma 

profissional de Letras com relevância. Hoje, sinto que ainda preciso me 

aprofundar mais, sobretudo, na prática em sala de aula. (Questionário 86, 

negrito nosso) 

Gostei muito do curso, apesar de nem sempre as matérias serem dadas por 

profissionais intencionados em ensinar. Porém, há professores maravilhosos 

na UFF. Gostaria que as matérias de Língua Inglesa fossem ofertadas em 

outros horários também (principalmente manhã), para alunos que precisam 

trabalhar. (Questionário 87, negrito nosso) 

Não foram tão bem atingidas. Acho que falta na grade obrigatória 

disciplinas que realmente esclareçam como ensinar gramática na escola, 

pois conheço disciplina optativa, mas o horário é sempre inviável. O francês 

aprendido também não é suficiente para dar aula. (Questionário 88, 

negrito nosso) 

Aprender a ser professor. Na faculdade não, com o PIBID mais. 
(Questionário 90, negrito nosso) 

 

Podemos perceber, portanto, através dos exemplos acima, como que a carreira docente 

preocupa os alunos e como eles afirmam não terem sido preparados na prática para ela em um 

curso de licenciatura. 
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5 DISCUSSÃO   

 

A leitura é uma atividade complexa, plural, que se 

desenvolve em várias direções 

Vincent Jouve  

 

 A presente pesquisa possui corte transversal, dessa forma, por investigarmos grupos 

distintos, não é possível afirmar que todas as diferenças encontradas ou não entre os 

ingressantes e concluintes correspondam à realidade. No entanto, nos possibilita encontrar 

indícios de interpretação que nos encaminhe para reflexões mais aproximadas da realidade. Ou 

seja, com este trabalho buscamos fazer um primeiro diagnóstico para confrontar com a 

discussão teórica acerca do lugar da leitura literária no Brasil, conseguindo de forma mais 

consistente apontar para novos caminhos de pesquisa que consigam suprir algumas das lacunas 

aqui presentes, uma vez que “os códigos das ciências que por sua natureza são sempre referidos 

e recortados são incapazes de conter a totalidade da vida social” (MINAYO, 2009, p.14).     

     

5.1 Perfil Socioeconômico e Acadêmico     

 

A renda mensal familiar dos estudantes de letras da UFF se concentra majoritariamente 

em até três salários mínimos, com 56%. Em comparação, a pesquisa da Andifes (2011), acerca 

dos alunos das universidades federais brasileiras, aponta que de todos os discentes pelo Brasil 

apenas 14% se encontra com essa mesma renda familiar e que no Sudeste o índice diminui para 

13%.     

 Outro dado relevante é a concentração dos alunos com renda maior que dez salários 

mínimos. Enquanto nacionalmente a taxa é de 20% e no Sudeste de 17%, na letras da UFF é de 

apenas 6%.  

 No Brasil, segundo Beltrão & Mandarino (2014), são via de regra, os indivíduos de 

status socioeconômico relativamente mais baixo entre os graduandos que acabam cursando as 

licenciaturas e exercendo o magistério do ensino básico. E isso se daria devido à “ampliação do 

acesso da população à escola pública, que muda o perfil não somente econômico, mas também 

cultural, tanto do alunado quanto do professorado” (ROJO, 2009, p. 86). Ademais, é válido 

considerar que a região coberta pela UFF corresponde a São Gonçalo, o segundo maior 

município do estado, que apresenta índices socioeconômicos problemáticos. Além disso, o 

norte fluminense e a região serrana se somam a Niterói e à grande Niterói no que diz respeito 
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ao público que frequenta a graduação da universidade. Insta observar ainda que informações 

mais precisas a esse respeito demandariam um estudo geopolítico que contemplasse o 

estabelecimento de um perfil geográfico dos estudantes em confronto com a realidade 

socioeconômica dos municípios de onde esses estudantes vieram.  

Quanto à identidade de gênero, a Andifes nos mostra que 53% do alunado das 

universidades federais afirma ser do gênero feminino, ao passo que no curso de letras da UFF 

essa taxa sobe para 78%. A Unesco (2004), por sua vez, fez um relatório sobre o perfil dos 

professores de ensino fundamental e médio do Brasil, em 2002. Nesse relatório, é dito que as 

mulheres somam 81% dos profissionais dentro das salas de aula, número esse que se aproxima 

àquele encontrado por nós. 

 É possível dizer, então, que o curso é predominantemente frequentado por mulheres por 

uma questão histórica de formação. O magistério representou, durante décadas no Brasil, a 

carreira preferencial para mulheres de classe média (KRAMER, 1999). Acízelo de Souza 

(2014) acrescenta que o perfil dos alunos de letras era distinto dos outros cursos em sua origem, 

uma vez que eram jovens de classe média e professoras primárias, segmentos até então em geral 

sem condições de acesso aos cursos superiores clássicos, como medicina e direito, por exemplo. 

A formação das outras licenciaturas pode ter se dado da mesma forma, o que justificaria em 

certo ponto a maior presença feminina na carreira docente.   

  A faixa etária foi, por sua vez, ponto de diferença encontrado. Enquanto, segundo a 

Andifes, nacionalmente os alunos com mais de vinte e cinco anos somam 25%, no Sudeste a 

taxa sobe para 28% e no curso de letras da UFF esse grupo corresponde a 35%. Ou seja, a 

quantidade de alunos mais velhos é 10% maior. Esse fato pode ser causado pelo desprestígio 

da licenciatura nas últimas décadas, gerando uma baixa concorrência para o ingresso. Dessa 

forma, as pessoas que já trabalham podem ver no curso de letras, talvez também pela 

disponibilidade de turno, uma opção mais razoável para investir na qualificação e melhorar a 

condição profissional e, assim, aumentar o rendimento familiar.  

 O fato da idade mais alta somado com a renda mais baixa podem ser indicadores que 

justificam a maior taxa de estudantes que também trabalham. Uma vez que no curso de letras é 

de 41%, nacionalmente o número é de 38% e no Sudeste há uma queda para 34%. Isso se 

considerarmos o perfil da entrada dos estudantes no semestre pesquisado, quando o curso de 

literaturas que costuma ter o maior número de alunos teve entrada em turno integral. 

No que se refere à escolaridade dos progenitores, o curso de letras da UFF quando 

comparado com o índice nacional apresenta algumas diferenças positivas. O pai que tem pelo 

menos o ensino médio completo nacionalmente soma 60%, já na letras 64%. Os pais dos 
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professores brasileiros pesquisados pela Unesco, por sua vez, somam um número bem inferior, 

18%.        

 A figura da mãe apresenta uma taxa mais elevada de escolaridade que a do pai em todas 

as pesquisas. Nacionalmente, 68% possuem pelo menos o ensino médio completo (PRÓ-

LIVRO, 2015), na letras 75% e as mães dos professores 19% (UNESCO, 2004) .   

 O fato de o nível de escolaridade dos progenitores mostrar-se superior ao índice nacional 

foi um dado bastante positivo e inesperado, uma vez que, com a renda familiar mais baixa, 

esperávamos que a escolaridade acompanhasse. Ademais, no que se refere à taxa bastante 

inferior da escolaridade dos responsáveis trazida pela Unesco, acreditamos que como se trata 

de um estudo de 2002, eles já estejam defasados, uma vez que a pesquisa Retratos da Leitura 

no Brasil (2015), do Instituto Pró-Livro, tem apontado um crescente aumento da escolarização 

brasileira ao longo dos anos.    

 Sobre os antecedentes escolares, verificamos que nacionalmente 45% dos estudantes 

das universidades federais são provenientes de escola pública e no Sudeste 37%. O curso de 

letras da UFF tem, por sua vez, uma taxa maior, com 51%. A ideia de que os discentes das 

licenciaturas são majoritariamente do ensino público aumenta com os dados da Unesco (2004) 

sobre os professores, uma vez que a taxa vai para 69%.  

 Ou seja, em comparação com os dados nacionais e regionais, o curso de letras da UFF 

apresenta alunos mais velhos (com mais de vinte e cinco anos), que possuem renda familiar 

mais baixa, que trabalham e que são majoritariamente provenientes de escola pública. Ao 

mesmo tempo, os pais dos alunos possuem um nível de escolaridade maior. 

 Foi encontrado um número bem maior de alunos de licenciatura do que de bacharelado. 

Isso se deve principalmente pelo fato de que são ofertadas menos vagas para esta opção do que 

para aquela. É válido dizer que temos alunos de bacharelado participantes da pesquisa cursando 

alemão, italiano, francês e grego. De licenciatura estão presentes as mesmas habilitações 

anteriores, além de português/literaturas, espanhol, latim e inglês.   

 Cursar as disciplinas no turno noturno está ligado não só à oferta pela universidade de 

acordo com a habilitação escolhida bem como com o fato de também precisarem trabalhar, uma 

vez que 57% dos que estudam à noite possuem algum trabalho integral ou parcial, em 

contraposição com 26% dos que estudam no turno diurno. 

 

5.2 Indicadores de leitura (média de livros lidos) 
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 A quantidade de livros lidos em um ano apresenta diferenças significativas entre os 

alunos de letras da UFF e os estudantes das universidades federais no Brasil e no Sudeste. A 

tabela abaixo compara os números. 

 

Tabela 7 - Comparação entre a quantidade de livros lidos entre os estudantes de letras da UFF, das 

universidades federais no Brasil e no Sudeste 

 Letras da UFF Sudeste Nacional 

Nenhum exemplar 2% 5% 4% 

1 a 6 exemplares 50% 70% 71% 

7 a 12 exemplares 21% 11% 12% 

> 13 exemplares 27% 15% 13% 

 

Infelizmente não conseguimos ter acesso à divisão por cursos da pesquisa da Andifes, o 

que contribuiria muito para entender o hábito de leitura de uma forma mais significativa, uma 

vez que poderíamos comparar com a quantidade de livros lidos especificamente pelos 

estudantes de letras no Brasil e também com os de outros cursos. No entanto, já é bastante 

relevante saber que na UFF os alunos leem mais do que a média nacional e regional.     

 Já no que se refere à média de livros lidos pelos estudantes de letras da UFF, ela está 

bem acima da média dos brasileiros em geral verificada pelo Instituto Pró-Livro (2015), sendo 

7,4 contra 2,4 volumes, respectivamente. 

 Diversas pesquisas internacionais costumam, no entanto, abordar a frequência leitora 

dos países verificando quem leu pelo menos um livro nos últimos doze meses. Esse critério não 

é tão eficiente como comparação para nós, uma vez que a nossa população é universitária e se 

diferencia em diversos quesitos da população geral de um país, seja ele qual for. Contudo, feita 

essa ressalva, acreditamos ser importante ainda assim mostrar os índices. 

 Dessa forma, O Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e no 

Caribe, Cerlalc (2012), nos traz que a Argentina registrou uma taxa de 70% e logo atrás o Chile 

e o Uruguai ambos com 51%. O Brasil, com 46%, ficou com a 8ª posição entre os onze países. 

A Colômbia aparece com 45%, o Peru com 35%, e o México, último país, com 27%.  

A pesquisa Eurobarômetro (TNS Opinion & Social, 2013) mostrou a Suécia com 90%, 

e Portugal com 40%. Já o Pew Research Center (2016) indicou os Estados Unidos um índice 

de 73%. 
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 Tomando como base esse critério temos 98% dos estudantes de letras da UFF que leram 

ao menos um livro no último ano. Já a Andifes (2011) apresentou um número de 96% dos 

estudantes. 

 

 

5.3 Perfil do leitor de livros 

 

Foi encontrada uma relação com limite próximo de significar entre ser do gênero 

feminino e a quantidade de livros lidos. Essa associação é vista de forma mais nítida na pesquisa 

Retratos da Leitura do Brasil, uma vez que, de todas as mulheres, 59% são leitoras e, de todos 

os homens, 52% o são. Embora, portanto, seja necessária uma reaplicação para confirmar a 

correlação, há indícios de que ela não seja casual. Já no que se refere à idade, não foi achada 

relação com o número de exemplares lidos, diferentemente da Retratos.   

 Outra associação encontrada com limite próximo de significação está entre a 

escolaridade da mãe e a quantidade de livros lidos. Essas influências também foram observadas 

em uma pesquisa sobre o hábito de leitura de universitários primeiranistas da Universidade de 

Caxias do Sul. Fontana et al. (2010) descobriram que o desempenho razoável em leitura 

apresentou um grau elevado de associação com o incentivo para ler, na escola fundamental, e 

com o grau de instrução materno em nível de pós-graduação. Além disso, as evidências 

mostraram, em uma pesquisa sobre os hábitos de leitura de estudantes universitários da Jordânia 

(KAUR, 2014), que os entrevistados cujos pais possuíam níveis mais elevados de educação 

liam significativamente mais. Ou seja, a correlação encontrada precisa ser testada novamente, 

principalmente por ter indícios externos de que pode não ser casual.  

 Tanto na presente pesquisa quanto na Retratos foi percebida uma relação significativa 

entre gostar de ler e a quantidade de livros lidos. Esse é um dado bastante importante que 

reaparecerá em outros tópicos. Pode parecer um fato óbvio, no entanto veremos que na nossa 

população é o fator que mais será determinante para o hábito leitor.    

 Portanto, sobre gostar de ler, a tabela abaixo compara os alunos de letras da UFF com a 

população brasileira e com estudantes de pedagogia da Universidade de Ankara e de história da 

Universidade de Erciyes, ambas na Turquia (ERDEM, 2014).  

 

Tabela 8 - Comparação entre as percepções sobre gostar de ler entre os estudantes de letras da UFF, a 

população brasileira e os estudantes das Universidades de Ankara e de Erciyes 
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 Letras da UFF População 

brasileira 

Universidade 

de Ankara 

Universidade 

de Erciyes 

Não gosta de 

ler 

3% 23% 8% 10% 

Gosta um 

pouco 

21% 43% 27% 35% 

Gosta muito 76% 30% 65% 55% 

 

Percebe-se dessa forma que os alunos de letras da UFF afirmam gostar mais de ler do 

que os outros que foram fonte de comparação. Isso pode se dever à exigência de um perfil de 

estudante, tanto para ingressar quanto para cursar.   

 

 

5.4 Comportamento leitor 

 

Dentre as motivações que levam a ler um livro, as quatro primeiras em nível de 

preferência referentes à população brasileira são o prazer de ler, a atualização cultural, o 

entretenimento e o crescimento pessoal. Já no curso de letras da UFF as quatro primeiras razões 

são bastante semelhantes, havendo apenas uma troca de colocação entre as duas últimas.    

 Erdem (2014) também investigou as motivações dos estudantes das universidades de 

Ankara e de Erciyes. No entanto, apenas três itens correspondem com o nosso questionário, não 

sendo possível, portanto, uma comparação efetiva. Contudo, acreditamos ser válida a 

apresentação dos resultados que possuem correspondência. Em Ankara a primeira razão para 

ler mais escolhida pelos alunos foi a busca por atualização cultural ou conhecimento geral, 

sendo seguida pelo desenvolvimento pessoal. O entretenimento ficou em quarta posição. A 

diferença para os discentes de Erciyes é que esta opção ficou em sexto.   

Dessa forma, é possível entender que os principais motivos que levam alguém a ler, 

mesmo com a existência de diferenças culturais, são os relacionados ao prazer/entretenimento 

ou à busca pelo desenvolvimento pessoal, seja pelo enriquecimento cultural, seja por acreditar 

que a leitura melhoraria a forma como enxergamos e lidamos com o mundo. Ou seja, quando 

se trata de motivos relacionados à exigência escolar ou profissional, por exemplo, percebemos 

que as pessoas optam por não a fazer com tanta frequência. Aparentemente a pessoa teria que 

ver alguma finalidade na leitura maior do que a obrigação para realizá-la.   
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 Esse fato é corroborado pela relação que foi achada por nós entre o aumento da média 

de livros lidos quando o motivo principal escolhido para ler foi o prazer ou o entretenimento.  

 

 

5.4.1 Fatores que influenciam na escolha de um livro 

 

 Quando se trata dos motivos para escolher um livro, os três primeiros da população 

nacional foram o assunto, a recomendação de amigos ou familiares e o autor. Os alunos de 

letras da UFF, por sua vez, ficaram entre o assunto, a recomendação de um professor e o autor. 

Já os estudantes da Universidade de Dumlupinar, na Turquia, segundo Arici (2008), escolheram 

as três mesmas opções que na UFF, mas inverteram a ordem de preferência das duas últimas.         

 A partir disso podemos perceber que a recomendação de amigos ou familiares parece 

ser substituída no meio universitário pelas sugestões do professor, o que mostra o importante 

papel de influência que o docente aparenta ter sobre os alunos no que se refere à leitura.  

 No que se refere à associação entre o aumento da quantidade de exemplares lidos e a 

escolha do autor ou de sites especializados como motivo principal para se escolher um livro, 

acreditamos que possa ser devido à presença de um conhecimento prévio, ou seja, de certa 

experiência de leitura. Seja porque o aluno segue publicações de um mesmo autor seja porque 

teve acesso a informações sobre autores, o que tornou esse um fator relevante na escolha de 

livros. Tanto em um caso quanto no outro, parece se tratar de haver ou não um conhecimento 

prévio dado por percurso de leituras e/ou acesso a informações. 

  A redução da quantidade de livros lidos associada à aposta na publicidade como fator 

para decidir o que lê, por sua vez, parece indicar a necessidade do aluno de delegar o processo 

de seleção. Nesse caso, a ausência de percurso ou informação prévias pode fazer com que se 

aposte em um discurso que se caracteriza por dizer o que é melhor. A publicidade diz o que se 

deve ler e, como a pessoa carece de referências outras para fazer sua escolha, ela acata.  

Portanto, possuir um conhecimento prévio pode indicar um interesse maior na leitura. 

E é possível que este fato esteja associado a uma relação de prazer, que é um fator também 

determinante no aumento da quantidade de livros lidos pelos estudantes de letras da UFF, 

conforme vimos acima. Ou seja, gostar de ler pode ser a razão para a busca por informações 

acerca dos autores a serem lidos, por exemplo.    
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5.4.2 Preferências sobre gêneros 

 

Quando perguntados acerca dos gêneros dos livros que leram no último ano, os alunos 

de letras da UFF apresentaram algumas diferenças em relação àqueles verificados na população 

brasileira pela Retratos. Os mais lidos, segundo esta pesquisa, foram a Bíblia, os religiosos, os 

contos, os romances e os didáticos. Enquanto os discentes afirmaram terem lido mais os 

didáticos, os contos, os romances de autor estrangeiro traduzidos, a poesia e os livros de 

idiomas. Se, contudo, agruparmos todos os tipos de romance (estrangeiro traduzido, estrangeiro 

no idioma original e os nacionais), esta categoria ocuparia o primeiro lugar.   

 No que se refere ao fato de os didáticos e os livros de idiomas terem sido indicados 

como uns dos gêneros mais lidos pelos estudantes, pode sugerir uma tendência a leituras 

dirigidas, ou seja, relacionadas a demandas e tarefas. Já a grande presença de conto e de poesia 

pode apontar para as leituras “avulsas”, ou seja, descontinuadas, por serem caracterizadas pelo 

pouco tempo exigido. Elas seriam uma alternativa à leitura de um livro inteiro, por exemplo.  

Canclini afirma que no mundo atual haveria uma tendência a priorizar as leituras 

menores e/ou fragmentadas. E essa situação não se apresentaria diferente nas universidades, 

cujos “professores com trinta anos de experiência comprovam que cada vez se lê menos livros 

e mais xerox de capítulos isolados, textos curtos obtidos na internet, que comprimem a 

informação” (CANCLINI, 2008, p. 58). Ou seja, por mais que não haja nessa afirmação uma 

base científica, a partir dos resultados acerca dos gêneros mais lidos, é possível realmente 

indagar se haveria uma relação deles com um processo de fragmentação da leitura. 

 Além desses dados, encontramos ainda a associação da leitura de livros de história, 

economia, política, filosofia ou ciências sociais com o aumento do volume de exemplares lidos. 

É possível dizer quanto a isso que algumas áreas de conhecimento exigem leitura continuada, 

como é o caso das disciplinas indicadas. Por outro lado, buscar livros com esses recortes 

disciplinares também pode ser compreendido como busca de informações e de conteúdos que 

exigem disposição de leitura, o que pode ser a explicação para tal relação.  

Em seguida, temos também a associação entre ficção (romances best seller, romances 

de autor nacional e infantis) e a quantidade de livros lidos. Os infantis podem estar nesta lista 

devido a uma possível paternidade dos alunos, o que faz com que eles leiam para seus filhos. E 

pelo que vimos, normalmente são os leitores já estabelecidos que tendem a comprar e a ler mais 

para as crianças do que os não leitores. Já sobre os best sellers, o linguajar menos elaborado 

ampliaria “as possibilidades de comunicação e de compreensão” (JOUVE, 2002, p. 130), o que 

pode auxiliar a manter uma fidelização de leitura. Além disso, o autor diz que a habilidade deste 
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gênero é responder à demanda de confirmar aquilo que os leitores acreditam, sabem e esperam, 

não de desestabilizar. Dessa forma o texto geraria um conforto propiciador de retornos.       

 Por sua vez, encontramos que os gêneros relacionados a viagens ou esportes são 

inversamente proporcionais à quantidade de livros lidos e os didáticos possuem um índice 

marginalmente significativo de menor leitura. Acreditamos, portanto, que leituras relacionadas 

a finalidades objetivas, utilidades determinadas, parecem não estarem associadas à leitura como 

um hábito. Parecem responder ao desejo de obtenção de informações que permitam alcançar 

determinado objetivo ou satisfazer alguma necessidade imediata. 

 Por fim, os gêneros de autoajuda não apresentaram impacto no que se refere à 

quantidade de livros lidos. Este fato é interessante uma vez que se costuma ter preconceito com 

o gênero, colocando-o, junto com os best sellers, em uma categoria de leitura “menor”. 

Contudo, pelo que pudemos observar, enquanto um não impactaria positiva ou negativamente 

o hábito leitor, o outro estaria, como vimos, associado a uma maior quantidade de livros lidos. 

Quando investigamos se haveria diferença entre o tipo de leitura das habilitações do 

curso de letras da UFF, encontramos evidências de que os alunos da habilitação de 

português/literaturas leem significativamente mais contos, poesias, romances de autor nacional 

e infantis do que os estudantes das outras habilitações. Em contrapartida, os alunos de línguas 

estrangeiras leem mais livros sobre idiomas, romances de autor estrangeiro traduzidos e no 

idioma original, sobre viagens e artes do que os discentes cursando português/literaturas.  

 Procuramos saber também se os estudantes das habilitações de línguas estrangeiras liam 

mais livros de literatura provenientes de países cujo idioma corresponda ao seu curso do que os 

outros. No entanto, apenas os alunos de inglês e de francês pareceram ler mais livros de língua 

inglesa e de língua francesa, respectivamente, do que os demais. 

Os estudantes de português/literaturas parecem, portanto, transitar mais pelos diferentes 

gêneros literários, algo que pode ser associado ao fato de a habilitação conferir ênfase em 

literaturas. Isso pode se dar tanto porque aquele que já é leitor e afeito à literatura procura pelo 

curso quanto pelo fato de que o curso incentive esse tipo de leitura. 

 

5.5 Barreiras para a leitura 

 

5.5.1 Razão para não ter lido mais  

 

Quando perguntados qual a principal razão para não ler ou não ler com maior frequência, 

a maioria dos estudantes respondeu que por falta de tempo. E a segunda opção mais importante 
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é a preferência por outras atividades recreativas. As mesmas justificativas foram dadas pela 

população brasileira. A razão da falta de tempo também foi encontrada na Universidade de 

Dumlupinar, nas Turquia (ARICI, 2008). Agora sobre o desejo de ler com mais frequência, 

98% dos alunos da UFF afirmaram que o têm, em contraposição com 77% encontrado na 

Retratos. 

 

   

5.5.2 Dificuldades para ler 

 

 Quando os alunos de letras da UFF foram questionados sobre possuir alguma 

dificuldade para ler, 67% afirmaram que tinham pelo menos uma. Este número é o mesmo no 

que tange a população brasileira verificada pelo Instituto Pró-Livro. Este dado é bastante 

preocupante, uma vez que a pesquisa nacional engloba pessoas com baixa instrução, não 

estudantes, crianças e idosos. Dessa forma, seria mais compreensível que esse público 

apresentasse mais dificuldades do que um que seria mais seleto, representando estudantes de 

letras de uma universidade federal brasileira.  

No que se refere à investigação de quais seriam as dificuldades apresentadas, os dois 

grupos postos em comparação (letras da UFF e nacional) revelaram algumas diferenças. 

Enquanto as maiores barreiras para ler da população brasileira são a falta de paciência, 

velocidade de leitura reduzida, limitações físicas, falta de concentração e não compreensão de 

tudo o que lê, os estudantes afirmam que o principal problema é a falta de concentração 

suficiente, seguida por velocidade de leitura reduzida, não compreensão de tudo o que lê, falta 

de paciência e limitações físicas.  

Ou seja, as principais dificuldades apresentadas são relacionadas principalmente ao 

processo mecânico, de decodificação da leitura. Se a pessoa não apresenta fluidez neste 

processo, ela se cansa, perde o interesse com mais rapidez e não entende tudo o que estaria 

sendo lido. Esse fato é corroborado pela evidência encontrada de que a presença de dificuldades 

no ato de ler estaria associada a uma média inferior de livros lidos, além de estar relacionado 

também a gostar menos de ler em comparação com quem não apresenta nenhuma barreira. 

Além disso, ainda é possível dizer que a falha de formação estaria na educação básica, que é a 

responsável por essa etapa formativa.   

 Quando investigamos os preditores das dificuldades, encontramos evidências próximas 

da significância estatística de que quanto maior a escolaridade do pai, menor a chance de 

limitação de seu filho. No entanto, aconteceu o inverso com a mãe. Este dado pode ser casual, 
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necessitando ser reaplicado. Contudo, uma possibilidade levantada por nós para tal evidência 

seria a possível terceirização da criação dos filhos devido ao fato de a mãe precisar trabalhar 

fora. No entanto, uma pesquisa da Universidade Colúmbia, de Nova York, apontou que não 

foram encontrados déficits cognitivos nas crianças que não tinham a presença da mãe de forma 

integral. Contudo, fazem uma ressalva de que a qualidade do convívio quando estão juntos e 

também do cuidador são fundamentais para que não existam sequelas. Ou seja, pode ser que 

em algum desses pontos esteja havendo uma falha que pode desencadear uma maior dificuldade 

leitora.             

 

 

5.5.3 O que gosta de fazer em seu tempo livre 

 

As atividades mais realizadas no tempo livre da população brasileira é assistir à 

televisão, ouvir música ou rádio, navegar na internet, estar com família e amigos e ver vídeos. 

Ler ocupou a nona posição. Por sua vez, dentre as atividades dos estudantes de letras da UFF, 

a leitura de livros foi a terceira opção mais escolhida pelos alunos participantes, ficando atrás 

apenas do uso das redes sociais e da escuta de música ou rádio. Na quarta posição está ver 

vídeos e na quinta estar com família e amigos. A Unesco nos traz ainda a informação de que, 

no ano da pesquisa, 74% dos professores assistiam preferencialmente à televisão e 52% ouviam 

música ou rádio.    

 O fato de a leitura ser a terceira atividade mais realizada pelos estudantes de letras da 

UFF em seu tempo livre é importante, pois revela que é uma atividade de lazer, ou seja, está 

relacionada a uma atitude prazerosa.   

Fora do Brasil, Dogan (2014), ao investigar o hábito de leitura dos estudantes da 

Faculdade de Educação da Universidade de Pamukkale, na Turquia, chegou à conclusão de que 

apenas 4.3% dos professores em potencial afirmaram que decidiam ler um livro por prazer. 

Applegate (2014) verificou também que dos 195 alunos pesquisados de duas universidades da 

costa leste dos Estados Unidos que almejam a carreira docente, 54,3% são considerados 

“unenthusiastic readers”, ou seja, quem não associa ou associa muito pouco o prazer ao ato de 

ler e quem não leu ou leu muito pouco nas últimas férias (leitura por opção). 

Esse fato chama a atenção uma vez que pesquisadores encontraram associações 

positivas entre a leitura realizada sem ser por obrigação e alguns benefícios para o leitor. 

Bussiere et al. (2001), por exemplo, fizeram uma análise do desempenho dos jovens canadenses 

no teste internacional de leitura, matemática e ciência, PISA. Os pesquisadores observam que 
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o prazer dos adolescentes canadenses pela leitura e a quantidade de tempo gasto nela teve um 

impacto positivo mais poderoso no teste do que o alto nível socioeconômico.   

Por fim, no que se refere aos estudantes de letras da UFF, encontramos a evidência de 

que os alunos que optaram por ler no tempo livre tiveram um alto grau de associação com a 

quantidade de exemplares lidos.  

 

5.6 Influência (formação leitora)   

 

5.6.1 Pessoas que influenciaram o gosto pela leitura 

 

 Dos estudantes que participaram da pesquisa, 38% afirmaram ter tido alguma influência 

para gostar de ler. Ao passo que na população brasileira, apenas 33% o fizeram.  

 Nacionalmente, a mãe é considerada a principal influenciadora, sendo seguida pelo 

professor, pelo pai e por outros familiares. Já entre os estudantes de letras da UFF, a mãe 

permanece em primeiro lugar, mas é seguida pelo pai, por outros familiares e em quarto, pelo 

professor. Ou seja, o papel do docente aparenta ter sido maior na leitura da população em geral 

do que na dos alunos pesquisados.   

 Como, no entanto, não encontramos uma associação direta entre ter recebido algum tipo 

de influência leitora e a quantidade de livros lidos, supomos que outros fatores devam ser 

responsáveis por desenvolver o gosto para ler. 

Dessa forma, investigamos a frequência com que os alunos percebiam a leitura dos 

responsáveis. A mãe aparenta ter o costume de ler mais do que o pai, no entanto, no que tange 

aos estudantes que fizeram parte da pesquisa, ainda não foi possível encontrar uma associação 

significativamente estatística entre a frequência de leitura dos pais e o volume de livros lidos 

pelos filhos. 

Ainda sobre a leitura dos responsáveis, é válido dizer que a figura paterna, tanto na 

população brasileira quanto nos estudantes de letras da UFF, não foi vista lendo na maioria das 

percepções. Já as mães dos alunos foram vistas lendo às vezes em sua maioria, enquanto 

nacionalmente grande parte delas nunca o foi. A Retratos nos traz ainda que o hábito leitor dos 

filhos tinha uma forte influência quando suas mães eram vistas lendo com frequência, 

associação essa que não foi encontrada por nós, conforme dissemos.    

 No que se refere à percepção sobre ser presenteado com livros durante a infância, 64% 

da população brasileira afirmaram nunca ter recebido pelo menos um exemplar, enquanto 

apenas 9% dos estudantes de letras da UFF o fizeram.    
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Há evidências de que quanto mais os alunos pesquisados receberam obras durante a 

puerícia, mais leram quando adultos. Também foi constatada uma forte relação entre ganhar 

livros de presente e o maior prazer com a leitura pelos alunos. Isso pode estar relacionado ao 

fato de que se atribuiria sentido lúdico ao livro quando este se afigura como um presente, o que 

pode estar relacionado ao prazer na leitura. 

 Foi feita, por sua vez, a verificação dos preditores para ganhar livros de presente. 

Encontrou-se, portanto, que a maior escolaridade da mãe e o fato de os alunos pesquisados 

verem ambos os pais lendo estão fortemente relacionados a isso. Ou seja, os pais leitores tendem 

a se preocupar mais em dar livros de presente para seus filhos. 

Esses resultados fazem supor que a presença dos livros e, portanto, seu acesso é um fator 

importante para o desenvolvimento do hábito de leitura. Além disso, é interessante notar que, 

embora não se tenha encontrado uma relação estatística significativa entre o número de livros 

lidos e o prazer de ler com a escolaridade da mãe (na verdade, como se viu, houve uma relação 

negativa) ou com ver os pais lerem, quando se cruzam esses aspectos com ganhar livros de 

presentes, se encontra estatisticamente uma forte relação. A conexão parece, então, estar não 

necessariamente na disponibilidade dos livros via pais. Ou seja, interessa principalmente a 

presença dos livros e não o acesso via pai e mãe.  

 

 

5.7 O que lê 

 

5.7.1 Último livro que leu ou está lendo e seu respectivo autor 

 

 O autor mais lido entre os estudantes pesquisados foi Virgílio, com o livro Eneida. No 

entanto, a maioria dos que disseram estarem lendo é ingressante no curso. O mesmo ocorre com 

o autor Fiorin. Esse dado pode sugerir que a leitura esteja sendo feita por motivos educacionais, 

pois no primeiro período de quase todas as habilitações do curso de letras da Universidade 

Federal Fluminense,é oferecida a disciplina de Matrizes Clássicas (exceto bacharelado em 

francês e italiano e licenciatura em latim) e todas possuem Linguística I (vide anexo a esta 

dissertação). Dessa forma, os professores devem ter sugerido, respectivamente, tais autores na 

ementa curricular, como é costume. No entanto, a confirmação dessa hipótese exigiria verificar 

se, de fato, esses alunos faziam a disciplina e se o professor solicitou a leitura do livro.     
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 Outro fato passível de associação é que a leitura de Graciliano Ramos foi feita 

preferencialmente por alunos da habilitação de português/literaturas. O que pode também estar 

relacionado ao curso.    

No que se refere aos outros livros, não há um perfil claro delineado, o que pode indicar 

que não há uma alteração no perfil leitor tanto dos iniciantes quanto dos concluintes ou ainda 

do das diferentes habilitações.   

 

 

5.7.2 Livros mais marcantes 

 

Não foi encontrada uma associação entre os livros mais marcantes e o perfil do leitor. 

Dessa forma, não é possível dizer que os alunos de língua espanhola teriam o livro Cem anos 

de solidão, do colombiano Gabriel Garcia Marques, como o mais marcante, nem que os 

estudantes de língua inglesa considerariam o livro Orgulho e Preconceito, da escritora britânica 

Jane Austen, o mais importante.      

 Também poderíamos esperar que houvesse uma mudança no perfil dos iniciantes para 

os concluintes, uma vez que já teriam entrado em contato com outras obras ao longo do curso. 

No entanto, não foi possível achar uma associação relacionada a isso. Ou seja, esses livros 

marcantes têm mesmo perfil entre ingressantes e concluintes, isso ajuda a esclarecer que o 

contato com obras que antes não faziam parte da realidade desses alunos parece não possibilitar 

ter novas experiências marcantes de leitura. 

 A pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro também verifica os livros que mais 

marcaram a vida dos brasileiros. Alguns dos que mais foram citados por eles também 

apareceram no nosso estudo, como a Bíblia, O Pequeno Príncipe, Dom Casmurro e Harry 

Potter.   

 

 

 

5.8 Variação no hábito de leitura ao longo do curso  

 

Entre os iniciantes e concluintes não foi possível perceber diferença significativa na 

quantidade de livros lidos, ou seja, não há evidências de que o curso de letras interfira na 

quantidade de exemplares lidos pelos alunos. Este dado é bastante significativo, pois além de 

já termos visto que parece não haver alteração entre os livros que leem ou que os marcam no 
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decorrer da faculdade, também não há indícios na quantidade lida. Ou seja, parece que o curso 

quase não impacta o hábito leitor dos alunos.     

No entanto, encontramos diferença nos gêneros lidos. Os ingressantes do curso de letras 

tendem a ler mais que os concluintes livros de esoterismo ou ocultismo, juvenis e línguas. Da 

mesma forma, leem menos contos, infantis e poesia do que os formandos. O fato dos estudantes 

em vias de se formar lerem mais contos e poesia pode estar relacionado ao que já foi falado 

anteriormente sobre o processo de fragmentação da leitura bem como ao perfil de leitura 

proposto em disciplinas de literatura do curso. Quanto aos infantis, pode ser que eles tenham 

mais filhos do que os ingressantes, ou ainda que estejam pensando em alguma aplicabilidade 

como professores que serão, o que acreditamos ser menos provável.   

  Os livros juvenis serem mais lidos pelos iniciantes pode estar relacionado à pouca idade 

e também à presença dos paradidáticos na escola. Da mesma maneira que os livros de 

esoterismo e línguas.   

Dos concluintes, quando questionados acerca da sua percepção sobre a quantidade lida 

em comparação com o início da faculdade, 58% afirmaram ler mais, 24% menos e 18% igual. 

Na Universidade de Ankara, 50% disseram ler mais, 24% menos e 26% igual. Dos estudantes 

do curso de história da Universidade de Erciyes, por sua vez, 58% falaram que leem mais, 12% 

menos e 30% igual ao início da faculdade. 

 No entanto, embora a maioria dos concluintes do curso de letras da UFF tenha afirmado 

ler mais, parece que não o fazem, pois não foi encontrada nenhuma associação entre essa 

variante e a quantidade de livros. Isso pode fazer supor que a leitura indicada pelos entrevistados 

esteja associada à prática discente, docente ou de revisão ou tradução, ou seja, à faculdade ou 

ao trabalho. Daí não se realizar como livros lidos, mas outros materiais necessários à atividade 

educacional ou profissional.  

Por fim, dos que responderam que diminuíram a quantidade de livros lidos, trabalhar e 

estudar foram as justificativas mais frequentes no curso de letras da UFF. Na Universidade de 

Ankara, estudar e manter uma vida social foram fatores mais recorrentes, da mesma forma que 

em Erciyes.     

 

 

5.9 Escolha do curso e expectativas futuras  

 

Vimos anteriormente que os alunos de letras da UFF possuem uma renda mais baixa, 

são majoritariamente provenientes de escola pública e 35% têm a idade acima dos 25 anos. Tais 
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fatos podem contribuir com a compreensão de que 34% afirmaram que não ter passado na 

primeira opção de curso escolhida foi pelo menos um pouco importante para a escolha do curso 

de letras, da mesma maneira que 42% disseram ter sido pelo menos um pouco relevante a baixa 

concorrência para o ingresso. Ou seja, pode ser que parte dos alunos por terem uma renda mais 

baixa e, consequentemente, uma escola menos competitiva, queiram ingressar em algum curso 

mais concorrido, não consigam e por isso escolham letras, por não ter alta concorrência.                   

 Esta possibilidade é preocupante, pois a docência é uma profissão que exige muita 

dedicação e aplicação por se tratar da formação de outros seres humanos que dependem disso 

para ter um futuro melhor. Pode ser que as pessoas da hipótese acima venham a dar aulas nas 

escolas públicas e que se tornem agora a ponta final de um ciclo vicioso, ou seja, por não 

estarem bem preparados, formarão alunos também mal preparados e assim sucessivamente. 

No entanto, é válido detectar a importância que tem o fato de que as principais 

motivações para escolher o curso de letras são na verdade o gosto pela leitura (39%), o desejo 

de ser professor (38%) e a vontade de aumentar a cultura geral (26%). Inclusive porque a única 

razão que tem uma forte associação com a quantidade de livros lidos é ter decidido fazer letras 

porque gosta de ler.  

 Por fim, a evidência encontrada de uma forte associação apenas dos alunos que tiveram 

bolsa de iniciação científica (IC) com a alta quantidade de livros lidos diz muito. Pode ser que 

o perfil do aluno que venha a ter essa bolsa já seja o do mais interessado em leituras ou pode 

ser que o próprio perfil da bolsa de pesquisa estimule mais a leitura do que as de iniciação à 

docência. Contudo, supomos que haja uma mescla entre as duas opções.    

 Ainda sobre isso, é válido dizer que o argumento de que receber bolsa acadêmica 

proporcionaria melhores resultados para o desenvolvimento do aluno por causa do dinheiro 

recebido parece inverídica, uma vez que, se fosse o caso, ambas as bolsas apresentariam uma 

relação positiva com o aumento da leitura do aluno e não apenas as de iniciação científica, como 

ocorreu.    

Por fim, temos os depoimentos dos iniciantes e concluintes sobre as suas expectativas 

com o curso. Vimos que, dentre os tipos de respostas, os mais recorrentes foram sobre a 

formação docente e o desenvolvimento da escrita, o que a princípio seria o esperado para 

estudantes cursando letras e majoritariamente a licenciatura. O que mais chamou a atenção, 

contudo, foi a frustração dos formandos ao perceberem que, segundo suas perspectivas, não 

tinham sido bem capacitados para serem professores na prática. Ou seja, reconheceram que a 

teoria havia sido bem trabalhada quando, por exemplo, um afirmou que o curso “é mais voltado 

para pesquisa e formação continuada” (Questionário 84), ou outro que aprendeu e se 
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surpreendeu com a carga teórica (Questionário 58), ou ainda que seu objetivo de adquirir 

conhecimento de cultura geral sobre as letras, as artes e a sociedade tinha sido “muito 

proveitoso” (Questionário 35). 

No entanto, quando falaram sobre a formação docente, houve afirmações convergindo 

para o mesmo ponto de angústia sobre não se sentirem preparados para a prática docente, a 

saber: “faltou um pouco de reflexão para o ensino” (Questionário 35); “não me sinto preparada 

para lecionar” (Questionário 55); “eu queria aprender a dar aula, acima de tudo. Mas me frustrei 

quanto a isso” (Questionário 58); “ainda não me identifiquei com o magistério” (Questionário 

70); “achava que iam me ensinar como dar aula e ajudar um aluno em literatura” (Questionário 

75); “não acredito que sejamos ‘bem treinados’ ou tenhamos suporte para sermos bons 

professores”; (Questionário 78), “ [tinha a expectativas de] sair do curso capacitado para dar 

aulas no ensino médio. [Mas] não me sinto capacitada” (Questionário 84); “sinto que ainda 

preciso me aprofundar mais, sobretudo, na prática em sala de aula” (Questionário 86).  

 As inseguranças se estendem desde uma aparente falta de preparação de uma forma mais 

genérica para estar dentro de uma sala de aula, como vimos acima, até no que se refere, por 

exemplo, a conteúdos específicos: “O francês aprendido também não é suficiente para dar aula” 

(Questionário 88). 

 No curso de licenciatura em letras da UFF existem mais de 40 disciplinas obrigatórias. 

Dentre elas, sete são oferecidas pela Faculdade de Educação, chamadas de disciplinas 

pedagógicas tais como Organização da Educação no Brasil, Didática, Psicologia da Educação 

e Pesquisa e Prática de Ensino I a IV. No entanto, excetuando as de Pesquisa e Prática de Ensino 

(PPE), são todas essencialmente teóricas. Os estágios obrigatórios, por sua vez, são requisitados 

justamente nas aulas de PPE. No entanto, as observações difundidas sobre o seu funcionamento 

nos autorizam a sugerir que a maior parte dos estágios envolve atividades de observação, ou 

seja, de acompanhamento de algum professor em sua sala de aula, não se constituindo em 

práticas efetivas dos estudantes de Letras nas escolas, com exceção de um projeto de ensino a 

ser aplicado normalmente em um único dia.       

 Gatti (2010) investiga a estrutura curricular dos cursos de pedagogia no Brasil e a 

constatação é de que há uma insuficiência formativa evidente para o desenvolvimento do 

trabalho do futuro professor, que é vir a planejar, ministrar e avaliar atividades de ensino para 

os anos iniciais do ensino fundamental e para a educação infantil. Em síntese, pela análise 

realizada foi possível constatar que: 

Há um evidente desequilíbrio na relação teoria-prática, em favor dos 

tratamentos mais teóricos, de fundamentos, política e contextualização 
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e que a escola, como instituição social e de ensino, é elemento quase 

ausente nas ementas, o que leva a pensar numa formação de caráter mais 

abstrato e pouco integrado ao contexto concreto onde o profissional-

professor vai atuar. Pode-se inferir, ainda, que fica bem reduzida a parte 

curricular que propicia o desenvolvimento de habilidades profissionais 

específicas para a atuação nas escolas e nas salas de aula. Assim, a 

relação teoria-prática como proposta nos documentos legais e nas 

discussões da área também se mostra comprometida desde essa base 

formativa. (GATTI, 2010, p. 18, grifos nossos) 

 

 Ou seja, por mais que ela se refira aos cursos de pedagogia, conseguimos encontrar 

diversos fatores em comum com o curso de letras da UFF no que tange ao caráter mais abstrato 

da formação, uma vez que a teoria sem uma prática efetiva se torna vazia de significados. 

Portanto, privar os alunos de conhecerem e testarem métodos concretos/reais de como abordar 

os conteúdos didáticos nas escolas com a justificativa de que cada contexto é único é uma 

maneira de ter cada vez mais novos professores despreparados para assumir uma turma.  Não 

queremos negar os diferentes contextos, muito pelo contrário, mas propor uma adaptação dos 

métodos existentes a eles, que só será possível para um professor inexperiente se ele tiver um 

ponto de partida que já foi testado por outro docente com mais tempo de carreira, ou seja, seu 

professor universitário.      

 Provavelmente em uma tentativa de amenizar a lacuna causada pela falta de reflexão 

sobre a docência a partir das disciplinas obrigatórias, o curso de letras da UFF criou uma matéria 

voltada para o ensino de gramática na escola, denominada Português XVI. É uma iniciativa 

importante, mas insuficiente, pois apenas os que se interessarem e/ou puderem comparecer às 

aulas que costumam ser oferecidas no turno da tarde é que serão privilegiados. E, além disso, 

continuaria sendo apenas um momento isolado voltado para a reflexão da prática docente 

durante os anos de graduação. É inclusive uma crítica que uma concluinte fez em seu 

depoimento: “Acho que falta na grade obrigatória disciplinas que realmente esclareçam como 

ensinar gramática na escola, pois conheço disciplina optativa, mas o horário é sempre inviável” 

(Questionário 88).    

 Preocupamo-nos, portanto, em ouvir a voz dos estudantes de letras da UFF, e essa 

perspectiva, segundo Benevides (2006, p.5), “reconhece o aprendiz da docência como sujeito 

do conhecimento e reconhece também as vozes que falam sobre o lugar das experiências, o 

lugar da falta, o lugar das identidades e de como elas são construídas, e das diferenças que estão 

presentes na realidade escolar”. Dessa forma, se torna imprescindível ressaltar que essas vozes 

confirmam o que os autores dizem: que é “preciso repensar com urgência os cursos de Letras” 

(MIRANDA, 2000, p.203). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Pesquisar é isso. É um itinerário, um caminho que 

trilhamos e pelo qual aprendemos muito , não por acaso, 

mas por não podermos deixar de colocar em xeque ’nossas 

verdades’ diante de descobertas reveladas, seja pela leitura 

de autores consagrados, seja pelos nossos informantes, que 

têm outras formas de marcar suas presenças no mundo. Eles 

também nos ensinam a olhar o outro, o diferente, com suas 

lentes e perspectivas. Por isso, não saímos de uma pesquisa 

do mesmo jeito que entramos porque, como pesquisadores, 

somos também atores sociais desse processo de elaboração.   

Nadir Zago        

 

Falta-nos, no meio universitário no Brasil, conhecimento sistemático sobre o leitor real, 

embora sejam muitas as queixas dos docentes sobre a leitura e a escrita dos alunos. E é isso que 

pretendíamos com a presente pesquisa: contribuir para o enfrentamento dessa lacuna na 

produção acadêmica brasileira sobre hábitos de leitura, em especial dos estudantes de letras, ou 

seja, os futuros professores de língua e literatura. 

 O objetivo primordial da presente pesquisa, portanto, era identificar os possíveis fatores 

sociodemográficos e acadêmicos relacionados ao hábito de leitura dos estudantes de letras da 

UFF. Descobrimos que, de todas as hipóteses que tínhamos, o grande determinante para se ler 

em maior quantidade e com maior frequência parece ser gostar de ler. Ou seja, na nossa 

população não foram encontradas evidências relacionadas à idade, ao trabalho, ao turno 

cursado, à sua própria escolaridade ou à de seus pais, à renda familiar, ao tipo de escola da qual 

o aluno é proveniente ou à influência recebida para ler, por exemplo. Acreditamos, porém, que 

talvez esses fatores não signifiquem por se tratar de um público mais seleto, ou seja, que já 

passou por uma triagem de ingresso na universidade, o que nos leva a compreender que o grupo 

pesquisado não representa a população como um todo (algo que, de fato, já integrava as 

suposições que orientaram a investigação). 

 Discutimos que é fundamental um professor de língua e literatura ser leitor, uma vez 

que é necessário ter uma bagagem que dê suporte às suas aulas, inclusive porque é o docente o 

segundo maior responsável por influenciar a leitura dos brasileiros (PRÓ-LIVRO, 2015). No 

caso da população estudada por nós, contudo, a influência do professor, bem como a de outras 

pessoas, não se mostrou decisiva para o aumento da quantidade de livros lidos; por outro lado 

não se pode ignorar a indicação de quantos brasileiros se interessam por ler a partir da ação 

docente em pesquisas como a da PRÓ-LIVRO, afinal se trata de pensar que os professores dos 
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ensinos fundamental e médio, formados no curso de letras, podem interferir de forma 

significativa no desenvolvimento de hábitos de leitura. Dessa forma, como vimos que o 

principal determinante para o hábito leitor dos estudantes de letras da UFF é gostar de ler, 

decidimos investigar quais os fatores que estariam associados a esse gosto.      

 No caso específico da nossa população, vimos que, a princípio, o estudante parece 

precisar encontrar alguma finalidade maior na leitura do que a obrigação, pois quando se trata 

de motivos relacionados à exigência escolar ou profissional, por exemplo, percebemos que as 

pessoas optam por não a fazer com tanta frequência. Já o inverso foi percebido quando o motivo 

principal escolhido para ler foi o prazer ou o entretenimento. Ainda sobre isso, foi encontrada 

uma evidência de que quando o aluno opta por ler em seu tempo livre, ou seja, leitura por opção, 

ele tende a ler mais do que os que não o fazem.   

 No que se refere às dificuldades para realizar a leitura, vimos que quanto menos 

limitações apresentadas, mais os estudantes dizem gostar de ler. Este fato é confirmado quando 

percebemos um aumento na quantidade de livros lidos como sendo inversamente proporcional 

à presença de dificuldades. Ou seja, as principais dificuldades apresentadas são relacionadas 

principalmente ao processo mecânico, de decodificação da leitura. Se a pessoa não apresenta 

fluidez neste processo, ela se cansa, perde o interesse com mais rapidez e não entende tudo o 

que estaria sendo lido, o que prejudicaria o hábito leitor.  

 Investigamos também os possíveis fatores relacionados com a presença de dificuldades 

na leitura. Encontramos evidências próximas da significância estatística de que quanto maior a 

escolaridade do pai, menor a chance de limitação de seu filho. No entanto, aconteceu o inverso 

com a mãe, mas este dado pode ser casual, necessitando ser reaplicado. Ou seja, a escolaridade 

dos responsáveis pode estar diretamente associada à presença ou não de limitações leitoras. 

Outro dado relevante encontrado foi que quanto maior a quantidade de livros recebidos 

de presente na infância, mais o estudante afirmou gostar de ler e, consequentemente, ler mais. 

Descobrimos, portanto, que a maior escolaridade da mãe e o fato do filho ver seus pais lendo 

parecem ser fortes condições para a criança ganhar os exemplares. Esses resultados fazem supor 

que a presença dos livros e, portanto, seu acesso é um fator importante para o desenvolvimento 

do hábito de leitura. Ou seja, interessa principalmente a presença dos livros e não por quem 

esse acesso é realizado. 

 Outro fator relacionado ao aumento da quantidade de exemplares lidos é a escolha do 

autor ou de sites especializados como motivo principal para se escolher um livro.  Acreditamos 

que possa ser devido à presença de um conhecimento prévio, ou seja, de certa experiência de 

leitura. Seja porque o aluno segue publicações de um mesmo autor seja porque teve acesso a 
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informações sobre autores, o que tornou esse um fator relevante na escolha de livros. Tanto em 

um caso quanto no outro, parece se tratar de haver ou não um conhecimento prévio dado por 

percurso de leituras e/ou acesso a informações. Dessa forma, isso pode sugerir que o aluno já 

seja leitor, ou seja, que já apresente um maior interesse e relacione, portanto, o ato de ler com 

o prazer. 

 Alguns gêneros, por sua vez, parecem estar fortemente associados com a quantidade de 

livros lidos, ou seja, há evidência de que eles fidelizam mais os leitores do que outros quando 

se trata da nossa população. São eles os exemplares de história, economia, política, filosofia ou 

ciências sociais e os de ficção (romances best seller, romances de autor nacional e infantis).  

 Uma outra evidência a respeito do prazer ser determinante no hábito leitor é o fato de 

que os estudantes que alegaram escolher cursar letras por gostar de ler apresentaram um índice 

maior de leitura do que os outros.   

 Por fim, os alunos que tiveram bolsa de iniciação científica apresentaram uma média 

maior de leitura do que os que não tiveram bolsa de nenhum tipo ou que tiveram apenas a de 

iniciação à docência. Supomos ser plausível que haja uma mescla entre duas possibilidades: a 

de que o perfil do aluno que venha a ter essa bolsa já seja o do mais interessado em leituras e a 

de que o próprio perfil da bolsa de pesquisa estimule mais a leitura do que as de iniciação à 

docência.    

 Além de procurar identificar os possíveis fatores sociodemográficos e acadêmicos 

relacionados ao hábito de leitura dos estudantes, também tínhamos como objetivo verificar em 

que medida o curso de letras da UFF contribui para a formação de professores leitores, ou seja, 

se ele afeta esse hábito.  Constatamos, a esse respeito, que a média de livros lidos não foi 

alterada entre os ingressantes e os concluintes. Contudo, a maioria dos formandos afirmou que 

lia mais em comparação ao início da faculdade. Isso pode fazer supor que a leitura indicada 

pelos entrevistados esteja associada à faculdade ou ao trabalho. Daí não se realizar como livros 

lidos, mas outros materiais necessários à atividade educacional ou profissional.  

Também não foi possível identificar uma diferença no perfil dos iniciantes e dos 

concluintes no que se refere aos livros que estavam sendo lidos durante o período das entrevistas 

e aos exemplares que mais foram marcantes na vida dos alunos. Ou seja, parece não haver 

mudança do hábito leitor, uma vez que os títulos mais citados foram encontrados na mesma 

proporção tanto em um grupo quanto no outro.  

No entanto, foi encontrada diferença nos gêneros lidos. Os ingressantes do curso de 

letras tendem a ler mais que os concluintes livros de esoterismo ou ocultismo, juvenis e línguas. 

Da mesma forma, leem menos contos, infantis e poesia do que os formandos. Esse resultado 
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pode indicar uma interferência qualitativa, mas não quantitativa no hábito de leitura dos 

estudantes. Ou seja, há uma mudança que não é expressa por um hábito mais intensivo de 

leitura, mas por aquilo que se escolhe para ler.  

Por fim, nos propomos a comparar os resultados encontrados com os dados de outras 

pesquisas. Descobrimos que o curso de letras da UFF, em comparação com os dados nacionais 

e regionais das universidades federais brasileiras trazidos pela Andifes (2011), apresenta alunos 

mais velhos (com mais de vinte e cinco anos), que possuem renda familiar mais baixa, que tem 

mais discentes que também trabalham e que são majoritariamente provenientes de escola 

pública. Além disso, os pais dos alunos possuem um nível de escolaridade maior. 

 Ainda na comparação com os dados apresentados pela Andifes, observamos que os 

estudantes de letras da UFF leem mais do que a média dos estudantes das universidades federais 

tanto de âmbito nacional quanto regional, além de lerem mais do que a população brasileira 

como um todo. Já sobre a percepção do gosto pela leitura, os estudantes de letras da UFF 

também afirmaram gostar mais do que a população brasileira e os estudantes das universidades 

de Ankara e de Erciyes, na Turquia.  

 Entretanto, quando se trata das limitações para ler, a mesma porcentagem da população 

brasileira que afirmou ter algum tipo de dificuldade foi encontrada no curso de letras da UFF. 

À guisa de conclusão é possível perceber com o diagnóstico feito que diversas hipóteses 

que haviam sido pensadas não apresentaram correspondência com a realidade. Isso fez com que 

questões inicialmente não consideradas fossem levantadas, como a necessidade de serem feitas 

outras pesquisas que tentem entender melhor como se desenvolve o gosto pela leitura, já que 

este foi o principal fator determinante sobre o hábito leitor. Se faz necessário também que mais 

estudos sobre a leitura dos estudantes de letras sejam feitos, inclusive por um período de 

acompanhamento mais longo, para verificar se as questões que trazemos também serão 

encontradas em outras populações.  

Além disso, os resultados obtidos apresentam pontos pertinentes para a reflexão sobre 

o currículo e práticas pedagógicas relacionadas ao curso de letras, podendo, portanto, contribuir 

para a discussão em torno da reformulação desses cursos.        

Por fim, quisemos mostrar com o presente estudo a importância de se pensar o hábito 

leitor de forma mais concreta, com base em evidências, para que a partir delas sejam feitas 

reflexões teóricas. Ademais, estas têm que estar cientes do caráter aproximativo dos resultados 

que a pesquisa pode oferecer. Ou seja, devem deixar sempre as portas abertas para aquilo que 

não esperamos ou não compreendemos. Acreditamos que só assim é que os estudos conseguirão 

ter um impacto positivo na sociedade, que é o objetivo maior de todo pesquisador.  
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