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RESUMO

A exigência de profissionais qualificados é realidade no atual contexto mercadológico, não apenas na área
de atuação, como também no desempenho de outras práticas, entre as quais as de leitura e de escrita.
Tais habilidades, apesar de necessárias ao profissional, muitas vezes, torna-se uma problemática, posto
que grande parte deles sente dificuldades em desenvolver leituras e produzir textos proficientemente.
Assim sendo, discutimos, neste texto, acerca de um trabalho de sensibilização com o corpus discente do
IFS/Campus Estância-SE para a necessidade de aquisição de tais práticas, em razão de a maioria dos
alunos que adentra aos cursos técnicos terem maior afinidade com a área de exatas. Esta proposta visa a
compreender sobre a formação de leitores e produtores de escrita, no intuito de melhor conhecer as
contribuições que tais práticas podem fornecer às vidas cotidiana e social destes estudantes.

Palavras-chave: Hábitos de leitura e escrita. Leitor. Práticas de leitura e escrita. Produtor de textos.

ABSTRACT

The demand for qualified professionals is reality in the current market context, not just in the area, as well
as the performance of other practices, including the reading and writing. Such skills, though necessary to
the professional often becomes a problem, since most of them feel difficulties in developing reading and
producing texts proficiently. Therefore, we discuss in this text about a sensitization work with the student
corpus IFS / SE Campus Office-the need for acquisition of such practices, due to the majority of students
that enters technical courses have a higher affinity the exact area. This proposal aims to understand about
the formation of readers and producers of writing, in order to better understand the contributions that
such practices can provide the daily and social lives of these students.

Keywords: Habits of reading and writing. Reader. Practice reading and writing. Producer of texts.
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INTRODUÇÃO

A presente investigação, desenvolvida a partir do CNPq/PROPEX/IFS, pelo Grupo de pesquisa em Estudo
de Textos, Leitura e Linguagem (GETELL), objetivou conhecer quais as práticas e hábitos dos leitores e
produtores de textos dos alunos do IFS / Campus Estância-SE, considerando-se o fato de que o perfil dos
alunos que frequentam os cursos oferecidos pelo Instituto tende a ter maior afinidade com o campo das
exatas, já que são cursos da área técnica.

Percebendo-se o contexto situacional, evidenciamos a necessidade de o indivíduo desenvolver criticamente
o hábito da leitura e da escrita, no intuito de adquirir tais práticas tanto no âmbito de sua vida tanto
acadêmica, como pessoal e profissional, uma vez que a escola apresenta uma contribuição significativa no
processo de apropriação de conhecimentos, aperfeiçoando-os.

E a forma como as informações são passadas aos alunos são de suma importância, principalmente, para
que eles se tornem leitores e produtores de texto ativos, uma vez que leitura não se resume à
decodificação de símbolos gráficos e linguísticos; há questões mais complexas neste ínterim, entre as
quais: o conhecimento de mundo do leitor, o contexto, o intertexto, que ampliarão a diversidade de
interpretações.

Tendo em vista o fato de que ler não é sinônimo de decodificação e a ausência de conhecimento desta
realidade colabora com o fato de que sejam formados indivíduos ditos alfabetizados, os quais não
conseguem compreender o que leem, como também de produzir textos, este processo investigativo
considerou o pressuposto de que tais ações não devem se resumir à reprodução de tipos textuais, tal qual
afirma BRITTO (2000, p. 85), ao referir-se às ações de ler e escrever:

[...] os modos de argumentação e exposição do raciocínio são reelaborados de tal
maneira que a escrita torna-se, em certa medida, independente da fala. Por isso,
o ato de ler (e escrever) não se resume a um processo de (de) codificação. Se
assim fosse, descartaríamos a idéia de que a possibilidade de compreensão de
textos escritos depende da convivência com uma organização textual e com um
registro lingüístico específico. A maior evidência está na grande quantidade de
“analfabetos” funcionais, os quais apesar de conhecerem o código, não são
capazes de ler.

Como as referidas habilidades são necessárias a quaisquer cidadãos, independentemente da área de
atuação, inquirimos sobre quem eram os leitores e os produtores de texto do Instituto, a partir dos
seguintes objetivos: investigar e analisar o processo de formação de leitores e produtores de escrita do
IFS/Campus Estância foi o nosso objetivo precípuo e, através dele, buscamos alcançar também os
seguintes objetivos: identificar e conhecer as leituras praticadas pelos acadêmicos; pensar acerca de
práticas que formem cidadãos leitores e produtores de texto; estimular a prática de leitura e escrita nos
âmbitos acadêmico, pessoal e profissional do alunado do referido Campus.

Textos: Práticas & Hábitos. Leitores & Produtores

Dadas as exigências do mundo contemporâneo, altamente competitivo, cujas conquistas dependem das
competências e habilidades de cada indivíduo, evidenciamos a necessidade de desenvolvimento crítico dos
hábitos da leitura e da escrita, no intuito de adquirir tais práticas tanto no âmbito de sua vida acadêmica
como pessoal e profissional, uma vez que a escola apresenta uma contribuição significativa no processo de
apropriação de conhecimentos, aperfeiçoando-os e a forma como as informações são passadas aos alunos
são de suma importância, principalmente, para que eles se tornem leitores e produtores de texto ativos.
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A partir das leituras realizadas, compactuamos com o pensamento de que a leitura e a escrita são de
grande importância na formação do ser humano e, a partir delas, o indivíduo consegue se realizar pessoal
e profissionalmente. Por esta razão, defendemos, durante a nossa pesquisa, a ideia de que os futuros
profissionais precisam conhecer as habilidades de leitura e de escrita para melhor exercerem sua
comunicação interpessoal e profissional.

Neste sentido, evidenciamos a necessidade de desenvolver criticamente os hábitos da leitura e da escrita
nestes alunos, no intuito de que eles adquiram tais práticas tanto no âmbito de sua vida acadêmica como
pessoal e profissional, uma vez que a escola apresenta uma contribuição significativa no processo de
apropriação de conhecimentos, aperfeiçoando-os e a forma como as informações são passadas aos alunos
são de suma importância, principalmente, para que eles se tornem leitores e produtores de texto
conscientes.

Dessa maneira, o primeiro momento da pesquisa, qual seja, o de leitura, discussão e fichamento dos
textos lidos, possibilitou-nos pensar acerca do fato de que a leitura e a produção textual são processos
maiores de interlocução, de diálogo, que se estabelecem entre leitor e texto, bem como permitiu-nos
inferir também que, a partir do mundo da leitura e da escrita, as palavras ganham significados, valores
que variam de acordo com as vivências e com as experiências de cada um. Assim, sendo a leitura e o
texto produção de sentidos, eles podem operar como condição básica com o próprio texto que se oferece à
leitura, à produção, à interlocução, cujas pistas acionam o que lhe é externo.

Diante disso, percebemos que é interessante que os hábitos de leitura e de produção textual possam ser
incentivados no âmbito acadêmico, permitindo aos alunos pensar, modificar atitudes e pontos de vista,
refletir, criar novos interesses, transformar modos de ser e de existir socialmente.

Neste sentido, com as discussões realizadas, averiguamos o quanto se faz necessário o incentivo de tal
prática em cursos em que se priorizam conhecimentos da área técnica, da área de exatas e,
consequentemente, a grande maioria dos alunos sente dificuldades nas habilidades de leitura e de escrita.

Assim, como as referidas habilidades são necessárias a quaisquer cidadãos, independentemente da área
de atuação, buscamos conhecer quem eram os leitores e os produtores de texto de nossa investigação a
partir da aplicação de questionários, no primeiro momento da pesquisa.

Com a aplicação dos questionários ao corpo discente, tivemos a pretensão de conhecer melhor o perfil dos
leitores e dos produtores de escrita, como também inferir sobre o que pensam acerca do desenvolvimento
de atividades de leitura e escrita desenvolvidas no espaço acadêmico.

A fim de melhor conhecer os hábitos linguísticos, entregamos questionários aos alunos dos turnos
vespertino e noturno e obtivemos resposta de 72 deles.

Sobre a identificação desses alunos, obtivemos os seguintes dados: 47% deles que responderam ao
instrumento de pesquisa foram do sexo masculino e 53%, do sexo feminino. Grande parte (49%)
compreende jovens de até dezenove anos de idade, 65% não exerce atividade remunerada e, no lar, há
entre quatro e cinco pessoas morando na mesma casa.

Ao serem questionados sobre as práticas de leitura e produção textual fora do ambiente escolar, 60% dos
alunos afirmaram que a praticam com regularidade. Deste percentual, a grande maioria informou que o
instrumento utilizado para acesso a material de leitura é a internet (47%), enquanto que a minoria, utiliza
a biblioteca (6%), bem como outros meios, como, por exemplo, apostilas (0,5%). Como podemos
perceber, o meio virtual é uma maneira que possibilita, na atualidade, o acesso a materiais de leitura.

Ao serem questionados sobre o gosto pela leitura, 72% dos alunos confirmaram afirmativamente. Destes,
obtivemos, em ordem decrescente, a preferência de leitura por jornais (27%); romances (21%); revistas
como: Veja, Istoé, Época, entre outras (19%); revistas como: Contigo, Caras, Minha Novela, entre outras
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(14%); revistas em quadrinho (13%) e, por último, poemas (6%). Notamos, assim, a preferência por
textos informativos e uma maior rejeição a textos literários, em especial, os poéticos. Estes textos, em
contrapartida, auxiliam, significativamente, o imagético, a concentração na criação de textos; porém, são
os “esquecidos” pelos leitores.

Razões diversas fizeram parte das justificativas dos alunos para realizarem leitura, entre as quais: “porque
com a leitura adquirimos conhecimento amplo e diversificado do mundo, quando nos tornamos leitores
assíduos o conhecimento se torna irresistível”; “ler nos proporciona conhecimento, e viagens na nossa
imaginação”.

Quando leem, a maioria dos alunos (68%) se preocupa em entender o que o autor diz; 13% em
questionar as ideias do autor; 12% em ler com fluência, boa entonação e pausas adequadas e, por fim,
7% em dar a opinião sobre o texto. A partir desta estatística, notamos que a leitura crítica, ou seja, aquela
que se preocupa em opinar e questionar a respeito dos textos, é pouco praticada por leitores no âmbito
escolar, posto que grande parte do corpus investigado preocupa-se em entender o que diz o texto,
ratificando uma compreensão superficial do texto lido.

Tal assertiva pode ser comprovada, com mais exatidão, ao verificar o maior índice percentual do item que
questiona os alunos sobre quais os motivos que os levam a ler. Entre as respostas, 49% do total afirma:
“para obter informações”. Dessa forma, inferimos que, na maioria das ocasiões, o objetivo central da
leitura está relacionado aos estudos e não, ao prazer, ao gosto de ler, ao qual ratificamos que 77% dos
alunos consultados costumam ler, em média, de 1 a 3 livros anualmente, revelando uma quantidade
insatisfatória, se considerarmos a prática de leitura por leitores que são assíduos.

Tal prática não se justifica por ausência de acesso a materiais de leitura, uma vez que 90% dos
entrevistados informaram que dispõem desses materiais: “tenho uma mini biblioteca, e quando quero algo
que não possuo corro atrás pra poder ler”; “tenho em minha residência revistas como Veja, além de um
ótimo arsenal de livros e quando não tenho o que preciso pego emprestado com colegas ou em
bibliotecas”; “eu compro livros e troco com meus amigos”; “os meus pais incentivam, para que a gente
leia”.

Notamos que o incentivo de leitura nos ambientes em que a pessoa convive é de suma relevância para
que a pessoa possa adquirir e/ ou aprimorar seus hábitos de leitura. Nesse contexto, 93% dos alunos que
responderam ao questionário informaram que, nos ambientes em que convivem, como escola e / ou
trabalho há esse incentivo.

No entanto, não sabemos como ocorre tal incentivo, uma vez que muitos podem compreender que
incentivo alude ao fato de haver materiais de leitura disponíveis, o que não é verdade – para que exista
incentivo, a prática perpassa por vários outros aspectos, entre os quais sensibilização, estímulo e apoio
àqueles que pretendem ler.

Quanto à questão que investiga os hábitos da escrita, 58% dos entrevistados afirmaram não ter esse
hábito. Aqueles que responderam afirmativamente (42%) informaram que o que mais escrevem são
atividades acadêmicas (29%); seguidos de textos informativos e mensagens de email – ambos com
mesmo índice percentual (17%); diários ou correspondências pessoais (15%); poesias e contos – ambos
com 6%, romances e crônicas – ambos com 4% e, por fim, música (2%). Entretanto, não foi possível, a
partir dos questionários, ter conhecimento se os alunos compreenderam a escrita como um ato criativo ou,
simplesmente, mecânico, repetitivo.

Referente à pergunta que pede que respondam sobre o grau de dificuldades de produzir textos, grande
parte (38%) reconheceu ter um pouco de dificuldade, 27% afirmou ter facilidade, 26% afirmou ter
dificuldade, 6%, ter muita facilidade e 3%, muita dificuldade. Desse percentual, 50% justificou conseguir
articular bem o pensamento, porém sentir dificuldade em elaborá-lo de forma escrita. Podemos relacionar
tal dificuldade à própria ausência dos hábitos de leitura e de escrita, visto que a elaboração do
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pensamento escrito é facultada pela assiduidade na prática da leitura: “Metaforicamente falando, o
movimento da leitura, igual aos faróis de um carro, vai abrindo clarões à nossa frente, vai iluminando os
trajetos através de uma união sintonizada entre os nossos olhos e as regiões centrais do nosso cérebro”
(SILVA, 2003, p. 28).

Em relação à pergunta: “Para você, a pessoa consegue escrever bem e falar bem quando”, “lê e escreve
muito” obteve 88% das respostas. A maior parte dos alunos demonstra conhecer a importância dos
hábitos da leitura e da escrita para a aprendizagem. Esta afirmação pode ser confirmada nas respostas ao
item 17 que questiona: “Você acha importante que o estudante tenha os hábitos de ler e escrever”, 99%
dos alunos entrevistados disseram que sim e, nas justificativas dadas por eles, predominou, com 62%, o
enunciado: “Quem tem os hábitos de ler e escrever, consegue se expressar e escrever bem”. Notamos,
através do resultado obtido, a existência de um conhecimento dos discentes sobre a importância da leitura
e da escrita.

Entre os estudantes que disseram não ser importante ter os hábitos de ler e de escrever, 8% afirmou que:
“O aluno só precisa ler e escrever quando o professor passa alguma tarefa”; 13%, para alcançar boas
notas; 21% deles justificaram que os hábitos de leitura e de escrita não interferem no processo de
aprendizagem, enquanto que 58% dos alunos explicitaram outras razões, entre as quais: “ler é uma
atividade interessante, porém produzir um texto é ter atenção e compromisso com o que se escreve e eu
prefiro desenvolver uma leitura sem comprometimento”; “porque não tenho hábito de escrever algo além
do que estudo. Posso até fazer, mas objetivando alguma coisa, não sendo de livre e espontânea vontade”;
“porque não tenho o dom de produzir textos, gostando mais da área de exatas”.

Percebemos, em contrapartida, com essas assertivas, a existência de alunos que sentem dificuldades em
produzir textos, além de haver um grupo que pensa não ser relevante ter a prática de leitura e de escrita
para conseguir estruturar o pensamento.

Por outro lado, averiguamos que grande parte dos alunos consultados (97%) acredita que é a partir do
conhecimento gramatical que o ser humano consegue melhor produzir e escrever textos. Dentre as
justificativas apresentadas, 43% dos entrevistados revelaram ser a gramática essencial para o
conhecimento de língua portuguesa, 35% justificou com a assertiva: “a pessoa aprende a escrever
melhor”; 8% entende que a partir da gramática a pessoa entende melhor noções de outras disciplinas;
7%, a falar de forma mais elegante; 5% justificou que, com a gramática, a pessoa consegue conhecer a
língua materna; 2% explanou outras razões, entre as quais: “[...] com a gramática você conseguirá
expressar suas ideias em forma de escrita culta”.

Diante desse resultado, chegamos ao consenso de que, geralmente, acredita-se ser a gramática normativa
o meio de aprender a língua materna. Tal metodologia de ensino, por sua vez, na maioria das vezes,
torna-se entediante, devido ao fato de não serem desenvolvidas atividades práticas voltadas aos hábitos
de leitura e escrita, essenciais à formação de leitores e de produtores de escrita; no entanto, são elas as
predominantes nas aulas de língua portuguesa em grande parte das escolas – talvez, por esta razão, o
aluno adentre a um curso técnico com a concepção formada de que o ensino e a aprendizagem da
gramática devem sobressair sobre o ensino e a aprendizagem do texto.

Ao serem perguntados sobre possíveis maneiras de despertar o interesse pela leitura e escrita, no intuito
de formar leitores e produtores textuais, obtivemos, entre as respostas, as seguintes alternativas: “se os
textos apresentados forem bem interessantes e que despertem curiosidade para o leitor”; “citar livros que
tenham a ver com o cotidiano e com a personalidade”; “trazendo temas relacionados com o curso”;
“começando com temas que os leitores se identifiquem, como por exemplo, no IFS-Campus Estância, a
maioria é jovem, pode ser com temas destinados a eles (sexo, drogas, esportes, baladas), assim
despertando interesses e virando hábito”; “acho que o incentivo deve começar a partir de quando
começamos a aprender português, tentar fazer com que a leitura não seja uma obrigação, mas sim uma
diversão”; “a única maneira possível é ‘uma boa base escolar’, pois com um ensino exigente nos primeiros
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anos de escola posteriormente o aluno saberá se desenvolver melhor” e “tendo campanha de leitura e
escrita nas escolas e locais públicos”.

Sabemos que estas são sugestões viáveis, mas é necessário muito mais do que isso, pois a simples
atividade de leitura e de produção de textos não nos darão leitores e produtores de textos vivazes. Assim,
é necessária a prática e esta precisa transformar-se em hábito cotidiano para, dessa forma, termos
leitores e produtores de escrita, que ajam de forma autônoma e eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises dos questionários aplicados ao corpo discente evidenciaram que muitos alunos acreditam na
importância do estudo da gramática normativa para o conhecimento da língua materna, ratificando a
necessidade de um trabalho de sensibilização da importância dos hábitos de leitura e de escrita para a
formação de leitores e de produtores de escrita.

Constatamos também que a maioria afirmou desenvolver as práticas de leitura e escrita, embora muitos
assegurassem que não as fazem por prazer e sim, para cumprir exigências didáticas e/ ou profissionais – o
que nos permitiu perceber a ausência de concepção adequada do que seja um leitor e um produtor de
escrita e, para que isso ocorra, é indispensável ler, produzir e conhecer as diversidades textuais, as quais
estão inter-relacionadas.

Tal situação possibilita aos alunos adquirirem o gosto pela leitura e escrita, a fim de se tornarem,
paulatinamente, leitores e produtores de texto letrados[4], para reverterem em resultados as ações de
suas práticas, contribuindo, dessa maneira, com a formação de cidadãos críticos e participativos, que
também se manifestem como leitores e produtores de escrita assíduos, bem como possam ser inseridos na
produção histórica do conhecimento, posto que a produção de sentido somente poderá ser alcançada
quando passarem a ler e a produzir textos interessados e estimulados ao desenvolvimento das referidas
atividades de forma significativa.
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