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RESUMO

O projeto propôs pesquisa com alunos de graduação de Pedagogia da Estácio Petrópolis. O estudo problematizou a leitura a partir das relações 
leitor / texto/ contexto e apresentou como objetivos compreender como se dão os processos de subjetivação - objetivação em torno do ato de 
ler como prática histórico-cultural em diversos espaços- tempos; perceber a interferência das práticas culturais no processo cognitivo da leitura, 
em sua dimensão cultural e coletiva; ampliar conhecimentos dos alunos do curso de Pedagogia no campo das práticas sociais de leitura. Partiu da 
hipótese de que a compreensão do sentido da leitura e as relações positivas estabelecidas entre leitor/ texto/contexto, garantem melhor 
formação ao professor, aluno do Curso de Pedagogia. O referencial teórico sustentou-se em Morin(2000), Bakhtin(1992), Lajolo(1994), 
Benjamin(1994), Chartier(1996), Canclini(1996), Manguel(1997), Triviños(2006), dentre outros.De concepção fenomenológico-dialética,a pesquisa 
qualitativa sustentou-se na fenomenologia de Husserl e no materialismo dialético de Marx (Triviños, 2006), já que considera a intencionalidade do 
sujeito que lê, no caso graduandos de Pedagogia, aliada a uma concepção científica da realidade busca esclarecer as questões através do 
contraditório, a fim de transformá-la. Revisão bibliográfica realizada no primeiro semestre, permitiu elaborar atividades de inserção em campo, 
no segundo semestre de trabalho (2016.1), na UNESA Petrópolis, quando se levantou, através de instrumentos apropriados, dados referentes a 
práticas de leitura de alunos de vários períodos de Pedagogia,num total de 36 alunos, em oficinas oferecidas a voluntários. A narrativa da história 
de Guilherme Augusto Araújo Fernandes, escrita por Men Fox, ilustrada por J. Vivas, abriu reflexão sobre a temática da leitura, da memória, da 
leitura de mundo. Levantaram-se questões sustentadas por 3 categorias: leitura e processos de objetivação/subjetivação, conceito de leitura; 
práticas culturais e processo cognitivo de leitura. E a terceira, conhecimento das práticas sociais e tempos e espaços de leitura. Os alunos 
integraram dois grupos: de 1º ao 4º períodos, mais novos no Curso e mais antigos- do 5º ao 8º períodos. Em relação à 1ª.categoria, o primeiro 
grupo de alunos (15) afirma ter apreciado o texto, sem dificuldade na interpretação. Não relacionam o texto a experiências próprias. 
Desconhecimento da relação entre leitura e processos de objetivação/subjetivação. A maioria afirma gostar de ler, entende leitura como 
conhecimento, processo de ler e entender o que leu. Quando não entendem, alguns desanimam.Outros insistem na leitura, até encontrar 
possibilidades de compreensão.Não percebem sua importância como oportunidade de relação entre o texto  e o contexto em que vivem. O 2º 
grupo(21) apreciou o texto,explorou diferentes aspectos da narrativa, com destaque para o conceito de memória e sua relação com emoção e 
afetividade. Associou o conceito de leitura a tudo que permite conhecer o mundo. Em relação à 2ª. Categoria, no 1º.grupo, percebeu-se ausência 
do hábito de leitura.Ler para cumprir atividades do Curso. Reconhecem a leitura como hábito a  ser despertado na família. Alegam falta de tempo 
e dificuldade de compreensão nas leituras definidas pelos professores. No 2º grupo, alunos percebem necessidade de estímulo precoce à leitura. 
Manifestam experiências para além das atividades acadêmicas. Em relação à 3ª. Categoria, o 1º grupo não percebe a leitura como prática social. 
O 2º grupo já traz este conhecimento, reconhece a prática de leitura como garantia de melhores resultados na formação. Assim, confirma-se a 
hipótese lançada. No início do Curso, grande dificuldade em construir o hábito de leitura. Ao final, apesar de muitos não gostarem de ler, já que  
em algumas disciplinas a leitura é maçante, mecânica, desligada da realidade, grande parte do grupo tem consciência de sua importância, 
aproveitando tempos/espaços que encontram para ler. Desafio à formação.
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