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RESUMO

Esta pesquisa situa-se no campo de estudos da formação de leitores e especificamente a formação de leitores literários na terceira idade. O 
estudo buscou compreender qual é o perfil dos alunos do curso de extensão da Maturidade do Centro Universitário Estácio de Sá de Belo 
Horizonte, no que tange a sua prática e formação como leitores, mais especificamente em sua formação como leitores literários e ainda analisar 
de que forma o curso tem fomentado a inserção desses alunos em práticas de leitura, tendo como pressuposto que a inserção do adulto/idoso na 
sociedade pode ser possibilitada pela leitura. Foram utilizados como referenciais teóricos Silva (2004), Abreu (2006), Bourdieu (2009), Soares 
(2004), entre outros. Como procedimentos metodológicos optamos por  dois tipos de investigação, a quantitativa e a qualitativa.  Um primeiro 
procedimento de coleta de dados,  concernente a vertente quantitativa, foi aplicação de um questionário 138  alunos do Curso da Maturidade 
com perguntas direcionadas a sua formação e práticas de leitura.  O questionário constava de oito categorias a saber: dados pessoais; perfil; 
preferência dos leitores; frequência dos leitores; frequência ou intensidade de leitura; motivações; principais influenciadores; acesso; a leitura e o 
curso da Maturidade. A elaboração do questionário teve como referência os critérios de comportamento leitor analisados pela 3a pesquisa 
Retratos da Leitura no Brasil, no ano de 2011, que buscam contemplar os seguintes aspectos: leitura no imaginário dos brasileiros (o que fazem 
no tempo livre, associação da leitura com sucesso na vida, significado da leitura); perfil de leitores e não leitores (média de livros lidos, renda, 
sexo, escolaridade); preferência dos leitores (materiais lidos, gêneros que costumam ler, escritor brasileiro mais admirado, livro mais marcante) e 
motivações de leitura. Ademais, foram incluídos aspectos relativos a leituras realizadas por meio da inserção do aluno no curso, buscando 
elencar: tipos de materiais lidos no curso, acesso a biblioteca, espaços de compartilhamentos de leitura e identificação de mediadores de leitura. 
Num segundo momento, a partir do delineamento  do perfil dos leitores aprofundamos numa abordagem qualitativa por meio da realização de 
entrevistas com dois docentes, dois discentes e o coordenador do curso, por meio das quais foi possível aprofundar em questões relativas ao 
Curso e as atividades de promoção à leitura. Como resultados parciais da pesquisa podemos afirmar que 62% dos entrevistados lê menos que no 
passado, preferindo outras atividades e 21% dos sujeitos que afirmam não ter tempo para leitura. Embasando-se nesse resultado é possível 
refletir sobre a importância do estimulo a leitura nesta fase da vida, como um elemento de inclusão social. Outro ponto que se destaca é que que 
35%  dos alunos compram livros e somente 1% realiza empréstimos de livros em bibliotecas, considerando que 39% não conhecem alguma 
biblioteca pública, um fator preocupante, se consideramos que em nossa sociedade grafocêntrica, a a biblioteca deveria constituir-se como um 
espaço aberto para o sujeito. Quanto ao espaço da biblioteca da Estácio, 90% dos entrevistados foram unânimes em afirmar que não costumam 
frequentar esse espaço e ainda em complementação a pergunta sobre a solicitação dos professores quanto ao uso desse espaço, 88% afirmaram 
que não há essa intervenção e ainda refletindo sobre esses aspectos,  51% dos alunos entrevistados não consideram que o Curso da Maturidade 
incentiva a leitura. Em conclusão, observamos que apesar de a existência de leitura entre os alunos investigados, esta se encontra em proporção 
menor que em outras fases da vida desses sujeitos, ademais percebeu-se que os mesmos não consideram a faculdade como um espaço promotor 
da leitura literária. Portanto, ainda há que se pensar formas de estímulo e incentivo à leitura, entendendo que o Centro Universitário Estácio 
muito tem a contribuir para a formação desses leitores.
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