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Resumo 

A presente pesquisa de Mestrado em Educação Holística pela Florida University USA 
tem como objetivo investigar a formação do hábito da leitura através do 
desenvolvimento de atividades realizadas pelos alunos com a comunidade escolar. 

Fatores sociais podem colaborar e influenciar no hábito da leitura, como a família e a 
escola; estes são elementos destacados pelos autores de aporte teórico à pesquisa, tais 
como Bamberger (1987), Silva (1981), Jolibert (1994), Freire (2011). A pesquisa tem 
como metodologia a pesquisa participante, realizada com três turmas de sextos anos da 
Escola Estadual Deputado Salim Nadaf, localizada no município de Várzea Grande, 
MT, através da produção de entrevistas filmadas via celular e transcritas, depoimentos 
dos alunos e análise dos dados coletados. Espera-se, como resultado deste estudo 
contribuir com os profissionais da educação, no que se refere ao hábito da leitura, 
promover uma reflexão sobre a impressão do aluno, quanto aos seus hábitos de leitura e 
a conscientização da importância da leitura e as diferentes formas e meios de fazê-lo, 
incluindo as novas tecnologias e educação. 

Palavras - chave: Celular; ensino; formação de leitores. 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa de mestrado em educação surgiu de um anseio pessoal, 

enquanto educadora atuante na educação básica da rede estadual, relacionado à falta do 

hábito e comum desinteresse pela leitura, encontrado no ambiente escolar e 

principalmente nas salas de aulas. O que impulsionou e motivou a realização deste 

estudo foi à consciência da necessidade e importância do hábito da leitura e da formação 

de leitores críticos e reflexivos, encargo que recai normalmente sobre o professor de 

língua portuguesa, pois a crença ainda perdura, em muitos lugares, de que a formação 

do aluno leitor é um desafio dirigido somente para os profissionais da educação que 

lecionam especificamente a disciplina de língua portuguesa.  
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Como o professor pode ser agente transformador e formador de leitores? É 

possível despertar no aluno o interesse pela leitura de forma prazerosa e não como uma 

exigência da professora ou da disciplina de língua portuguesa? Estas e outras questões 

impulsionaram e motivaram a realização desta pesquisa. 

Esta pesquisa visa promover uma análise das impressões do social e da prática 

pedagógica nos processos, objetivando possíveis explicações para o fenômeno da falta 

do hábito de leitura entre os alunos da educação básica e desta forma encontrar 

sugestões para aliviar esse problema ou meios, incluindo novas tecnologias de 

comunicação e informação (TIC’s), que possam ajudar a recuperar no aluno o interesse 

pela leitura, colocando o professor como agente transformador e formador de leitores. 

 

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

Um dos problemas encontrados pelos professores de língua portuguesa e demais 

disciplinas é a falta do hábito da leitura entre os alunos da educação básica e o evidente 

desinteresse e desmotivação pela leitura apresentada pela maioria dos estudantes. 

Fatores sociais podem colaborar e influenciar no hábito da leitura, como a família e a 

escola, que na maioria das vezes não servem de referencial, enquanto leitores ativos e 

possíveis exemplos, pois grande parte dos professores e pais também não têm o hábito 

de ler. 

Segundo Bamberger: 

O desenvolvimento de um hábito de leitura requer a participação de um 
grande número de atores sociais, pois eles são mais bem incorporados se têm 
como base modelos de comportamento tirados do meio, ‘ideais’ apresentados 
pelos pais, professores e, sobretudo pelo grupo que o jovem freqüenta 
(BAMBERGER, 1987, p. 70). 
 

Desta forma podemos dizer que a participação da família na construção do leitor, 

bem como a escola e o meio social em que o adolescente está inserido são de grande 

importância. Diante desta realidade vivida na maioria das escolas públicas brasileiras 

recai sobre o professor, principalmente de língua portuguesa, o encargo de criar 

estratégias e meios que possibilitem uma mudança significativa e positiva no 

comportamento do aluno, quanto ao hábito da leitura.  

Ezequiel Teodoro Silva (1981) ressalta que “ todo professor, por adotar um livro 

ou mesmo por produzir ou selecionar seus textos, transforma-se, necessariamente, num 
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co-responsável pelo ensino e encaminhamento da leitura.”, ou seja, todos somos 

responsáveis, independente da disciplina que lecionamos, em incentivar o hábito da 

leitura dentro e fora da sala de aula. 

Porém, por razões diversas, a responsabilidade pela orientação da leitura e 
pela formação do aluno-leitor é deixada somente aos alfabetizadores e aos 
professores de Comunicação e Expressão. Assim, se os alunos não aprendem 
a ler e se existe uma crise da leitura na escola brasileira, a culpa não é do 
corpo docente como um todo, mas somente dos professores de Português 
(SILVA, 1981, p. 33). 
 

Paulo Freire, em seu livro “A importância do ato de ler”, afirma que “a leitura da 

palavra é sempre precedida da leitura de mundo” (FREIRE, 2011, p. 19). A leitura, 

assim como a compreensão crítica do texto está ligada à percepção criada entre o texto e 

o contexto, do mundo imediato do leitor, o qual também faz parte a linguagem, a fala 

dos mais velhos, as crenças, valores, anseios e reflexões, do mundo o qual o leitor está 

inserido, de suas experiências e não da experiência do educador. 

Em âmbito educacional, as novas tecnologias são altamente questionadas quanto 

aos seus prós e contras. Considera-se de extrema importância que a escola, enquanto 

unidade educadora seja adaptada aos novos conceitos tecnológicos para, assim, atender 

de modo satisfatório às exigências da modernidade. Entretanto, ocorre com frequência 

o:  

...excesso nas mídias, onde as performances tecnológicas e o consumo de 
informação submergem, “anestesiam” a capacidade de análise dessa 
informação e de reflexão tanto individual quanto social. Saturação e 
superabundância ameaçam o navegador da Internet que, como certas 
pesquisas mostram, não tira partido das riquezas de informação pertinente, 
não estando formado para ir diretamente ao essencial (MARCHESSOU, 
1997, p. 15). 

 

A “linguagem digital” é uma nova forma de comunicação social advinda das 

novas tecnologias desenvolvidas ao longo dos anos, as quais influenciam a vida social e 

se relacionam com os diversos campos do saber humano.  

Portanto, é papel do professor atuar, não apenas como transmissor de 

conhecimentos, mas também como mediador participativo, sabendo selecionar os 

instrumentos, canais e documentos necessários de acordo com os aspectos pedagógicos. 

Desta forma buscamos estratégias pedagógicas que visem auxiliar e contribuir 

com o ensino e aprendizagem do hábito da leitura. 
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METODOLOGIA DO TRABALHO 

A presente pesquisa foi desenvolvida no início do ano letivo de 2015, na Escola 

Estadual Deputado Salim Nadaf, localizada no município de Várzea Grande/MT. A 

escola conta com um quantitativo de 674 alunos; quanto ao universo pesquisado, 

trabalhou-se com três turmas de sextos anos do período vespertino. As turmas possuem 

respectivamente 25 alunos, sexto ano “A”; 26 sexto ano “B” e 26 sexto ano “C”, no 

total 77 alunos participaram da pesquisa.  

Durante o ano letivo de 2015 foram realizadas atividades pedagógicas com três 

turmas de sextos anos objetivando incentivar o hábito da leitura. Dentre as atividades 

realizadas pelos alunos podemos citar a produção dos livrinhos de contos, que consistiu 

na elaboração de textos, com ilustração e capa confeccionada pelos próprios alunos. Da 

mesma forma foram produzidas revistas em quadrinhos e um painel contendo as regras 

de trânsito e regras da escola, objetivando o estudo do regimento escolar. Foram 

aplicados questionários para os alunos participantes da pesquisa com o intuito de 

investigar sobre o hábito de leitura dos mesmos e, posteriormente, foram realizadas 

entrevistas filmadas com a comunidade escolar. Ressaltamos que o foco deste artigo se 

detém na última atividade realizada, entrevista filmada e transcrita, observando o uso 

das novas TICs na educação e na pesquisa em educação. 

A execução da atividade pedagógica entrevista filmada com celular, se deu 

primeiramente com a organização dos grupos e formulação do questionário que seria 

aplicado, bem como a escolha dos entrevistados. Concordamos que os grupos de alunos 

do 6º ano “A” entrevistariam os professores que estavam ministrando aulas para eles 

durante aquele ano; os grupos do 6º ano “B” entrevistariam os funcionários da escola e 

gestores; os grupos do 6º ano “C” entrevistariam os demais professores da escola ou 

alguém da família.  

Promovemos uma conversa em sala objetivando retomar o assunto do hábito da 

leitura e juntos elaboramos seis questões que seriam aplicadas com todos os 

entrevistados. Por ser esta uma pesquisa participativa, todos os envolvidos no processo 

contribuíram de forma significativa em todas etapas do processo, desde a escolha dos 

instrumentos, o uso e aplicação dos mesmos e a análise dos dados. As questões 

formuladas foram: 1) Qual a importância da leitura para você? 2) Você gosta de ler? 3) 

Você tem o costume de ler? Fale-me um pouco mais sobre isso. 4) O que normalmente 
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você lê? E quando você lê? 5) Quantos livros você lê por ano? 6) Além dos livros, que 

outros tipos de leitura você faz? 

Primeiramente conversamos com os entrevistados afim de obter a permissão dos 

mesmos para a realização das entrevistas e filmagens. Depois a divisão das funções de 

cada componente do grupo, que ficou a critério do próprio grupo. 

Para facilitar a coleta desses vídeos produzidos e disponibilizá-los para 

visualização por todos os componentes dos grupos, criamos um grupo no “whatsapp”. 

O uso do celular na sala de aula, embora fosse uma proibição expressa no 

regimento interno da escola, foi utilizado, com autorização da gestão escolar. 

Procuramos conscientizar os estudantes de que a tecnologia que tínhamos disponível 

precisava ser usada a nosso favor, para nos beneficiar e facilitar a nossa vida e não 

poderia na sala de aula ser usada para tirar a nossa atenção, atrapalhando o andamento 

da aula.  

Ocorreram alguns imprevistos durante a gravação dos vídeos, como a perda de 

um deles e nesse caso a entrevista foi refeita. Depois disso, decidimos deixar mais de 

um celular filmando ao mesmo tempo, como medida de segurança.  

Os vídeos foram analisados à medida que iam sendo postados no grupo. As 

falhas cometidas e as observações relevantes foram feitas na sala de aula, de forma 

construtiva. Houve participação, envolvimento e empolgação durante a execução da 

atividade proposta e colaboração por parte dos entrevistados.  

 
 
ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para organização dos resultados, inicialmente os estudantes foram orientados 

quanto ao procedimento para a realização da transcrição das entrevistas, na qual a fala 

dos participantes da entrevista deveria ser transcritas da forma que foram ditas, 

respeitando as características regionais da fala, ocorrências de gírias, vícios da 

linguagem e demais aspectos das variações linguísticas, evitando assim o preconceito 

linguístico e dando autenticidade ao trabalho. A execução da transcrição foi feita nas 

dependências da escola (refeitório, pátio e sala), durante os horários de aula; constituiu 

uma das atividades de desenvolvimento da leitura e escrita utilizando-se das TIC’s 

numa pesquisa de cunho participante. Os grupos, anteriormente formados, se reuniram e 
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com a ajuda de aparelhos celulares e fones de ouvido iniciaram o processo de 

transcrição das entrevistas.  

Alguns grupos realizaram a atividade com mais facilidade e conforme foram 

concluindo o trabalho eram instigados a ajudar os demais grupos que estavam com 

dificuldades. Os vídeos foram compartilhados e os arquivos transferidos via 

“bluetooth”. Vale salientar que muitos desses procedimentos, referente à utilização dos 

recursos e dispositivos encontrados na maioria dos celulares, já eram conhecidos e 

usados pelos alunos e que houve neste momento uma troca de informações, na qual os 

papéis e funções se inverteram: os alunos passaram a ensinar a professora; foi uma 

experiência enriquecedora e os vínculos ultrapassaram a barreira imaginária entre 

professor e aluno. Reforçando assim a fala de Paulo Freire e Antonio Faundez (1985, p. 

23), em que o professor não é o detentor do saber absoluto e que é necessário aproveitar 

o conhecimento prévio do aluno, buscando uma troca de informações a fim de juntos 

construírem um conhecimento que seja enriquecedor para ambas as partes. 

No dia vinte e um de setembro, a educadora e os alunos pesquisadores, 

participaram na Sala do Educador com uma apresentação oral dos procedimentos e 

resultados das entrevistas filmadas e transcritas que realizaram. A apresentação ocorreu 

nas dependências da Escola Estadual Deputado Salim Nadaf e estavam presentes 

professores, gestores, funcionários da escola e alguns alunos convidados. Na ocasião, 

estava em andamento na Sala do Educador, um projeto de capacitação docente e ações 

interventivas.  

A socialização dos resultados das entrevistas filmadas e transcritas ocorreu da 

seguinte forma: - primeiro escolhemos alguns alunos dos sextos anos, que participaram 

das atividades relacionadas às entrevistas, para expor os procedimentos e resultados 

obtidos com as atividades aplicadas. Quatro alunos fizeram a explanação geral 

utilizando slides, preparados com a ajuda dos demais colegas de sala e professora, e que 

foram projetados com o recurso do “datashow”. Todas as falas e explicações foram 

feitas pelos alunos. Em alguns momentos houve a necessidade de intervenção na fala 

deles a fim de acrescentar informações ou esclarecer fatos citados por eles, porém quem 

conduziu todas as falas foram os alunos.  

Os quatro ministrantes foram apresentados e iniciaram explicando que todos os 

alunos das três salas de sextos anos participaram da atividade: entrevista gravada, 
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filmada e transcrita. Abordaram a divisão dos grupos de trabalho, bem como o público 

alvo das entrevistas: professores da turma, funcionários da escola e professores 

pedagogos. A quantidade de entrevistas realizadas em cada sala, bem como o número de 

entrevistas aproveitadas e perdidas ou inutilizadas (como foi o caso do vídeo de uma 

das coordenadoras que a gravação ficou sem áudio).  

Como foram vários vídeos e o tempo para a apresentação dos alunos não podia 

se estender, mostramos apenas alguns trechos de todas as entrevistas feitas.  

Após a visualização dos vídeos, foi comentado sobre a transcrição destas 

entrevistas, como reuniram os grupos e como com a ajuda de celulares e fones de 

ouvido fizeram as transcrições. Também foram abordadas as dificuldades ocorridas 

durante a realização da atividade e a cooperação entre os grupos. Durante a realização 

das entrevistas os alunos tiraram várias fotos, que foram selecionadas e inseridas nos 

slides da apresentação. 

Em seguida, foi comentado que as entrevistas gravadas foram transcritas e ao 

final das transcrições os grupos fizeram um pequeno texto em forma de depoimento, no 

qual relataram como foi a experiência para eles na realização das entrevistas. 

Lembrando que o que se pretendia com esse depoimento era retirar a impressão pessoal 

dos alunos quanto a tudo que participaram. Desses depoimentos, alguns foram 

selecionados, fotografados e também anexados ao slide e expostos no momento da 

apresentação. Os textos foram expostos na íntegra, sem correções. 

Finalizada a apresentação, os professores e funcionários presentes tiveram a 

liberdade de fazer comentários e questionamentos aos alunos. Foi possível perceber, 

através dos comentários tecidos pelos professores e funcionários entrevistados, visível 

satisfação, pois todos os entrevistados foram evidenciados como atores ativos e como 

elemento importante no processo realizado. 

Desta forma, é possível perceber que um dos fatores cruciais para o desempenho 

e satisfação na realização de atividades pedagógicas, que visem resultados, é o 

envolvimento e a participação de todos no processo, pois, tanto os entrevistados como 

os entrevistadores aparecem neste contexto como sujeitos participantes. 
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DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Após a realização das entrevistas e transcrições foi solicitado que os alunos 

participantes da pesquisa elaborassem um pequeno texto no qual deveria conter a 

opinião do grupo em relação à atividade desenvolvida e ao hábito da leitura, objetivando 

captar na fala dos alunos a impressão do grupo ou a ideologia implícita no discurso 

destes estudantes. Segue alguns destes textos, em forma de depoimento. 

Depoimento 1:  “Nossa entrevista foi feita com a professora I., o resultado foi 

bom, descobrimos várias coisas algumas pegamos de exemplo, ela como mais velha, 

teve várias experiências, ela nos contou que lê muito para depois dar aula. Entrevistar e 

filmar foi bem legal. Trabalhamos em grupos. [...] foi uma experiência boa, eu e o meu 

grupo gostamos muito.” Percebemos através do depoimento 1, que quando o aluno 

encontra no meio em que vive exemplos de leitores ativos, ele os toma como exemplos 

a serem seguidos. Reforçando assim a ideia já citada por Bamberger, no início deste 

estudo, de que “modelos de comportamento tirados do meio” são mais facilmente 

incorporados e seguidos, principalmente se for dos pais, professores e do ambiente em 

que o aluno se encontra (BAMBERGER, 1987, p. 70). 

Depoimento 2: “Fazer a entrevista foi bem divertido. Porque trabalhamos em 

dupla, aprendemos mais a conviver com as pessoas. Na hora da filmagem ficamos meio 

tímidos, mas depois nós fomos acostumando. Foi uma atividade bem legal de se fazer. 

A gente aprendemos a nos comunicar muito com as pessoas. Então, nós gostamos 

muito.” Podemos dizer que as habilidades trabalhadas através do gênero textual 

entrevista valorizam mais a fala, a comunicação oral, e propicia situações que 

possibilitam aos alunos a perda da timidez ou mesmo o medo de falar em público. 

Depoimento 3: “A nossa entrevista foi o maior exemplo para nós, para que 

possamos ler mais livros, ser mais sábios, gostamos muito dessa atividade em grupo, 

dialogamos bastante e ficamos dizendo a nós mesmos, porque perder tempo com coisas 

passageiras? Se o estudo e a leitura vai nos ajudar muito nessa vida! Foi maravilhoso 

trabalhar em grupo com os colegas de classe.” Analisando a fala “o estudo e a leitura 

vai nos ajudar muito nessa vida”, percebemos que para este grupo de alunos o estudo e a 

leitura aparecem como ingredientes importantes de auxílio no futuro.  
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Depoimento 4: “(...) A gente aprendemos o que é trabalhar em equipe, a gente 

também aprendemos muitas coisas novas, por exemplo: aprendemos o que é leitura e 

também que nós devemos ler mais livros, revistas, jornais, etc. Nós vimos que trabalhar 

em grupo é uma coisa boa e divertida. E para nós foi muito legal entrevistar as outras 

pessoas. No começo a gente não sabia como ia ser, depois nós adoramos entrevistar. 

Nós aprendemos muito sobre leitura.” No depoimento 4, a frase “aprendemos o que é 

leitura e também que nós devemos ler mais livros, revistas, jornais, etc,” fica evidente 

que os alunos deste grupo reconheceram não somente a importância da leitura, mas a 

necessidade de mudanças quanto aos seus hábitos de leitura. 

Depoimento 5: “Para mim foi legal, mas dois membros do meu grupo não 

gostaram de ser filmados, mas a gente gostou de trabalhar em grupo, um membro do 

meu grupo gostou bastante de entrevistar. Foi uma correria porque a gente tinha que 

arrumar alguém pra gravar, mas foi divertido.” O trabalho em equipe foi citado em 

praticamente todos os depoimentos e desta forma foi possível perceber que as atividades 

realizadas em grupos despertam maior interesse do aluno.  

Analisando as entrevistas, no geral, foi possível perceber que o grupo dos 

professores, embora afirmem que gostam e tem o costume de ler vários tipos de textos, 

normalmente leem livros ou textos voltados para a disciplina que lecionam, as leituras 

são direcionadas ao exercício da docência. Somente um professor relatou o gosto por 

assunto fora da sua área de atuação: ciclismo, por ser o esporte que está praticando no 

momento. Alguns citaram a Bíblia e livros religiosos, porém todos enfatizaram que 

leem livros com fins pedagógicos. Observou-se que o grupo dos funcionários da escola 

mantém preferência por jornais e revistas, incluindo leituras através da internet. Quanto 

a quantidades de livros lidos, foram em média de quatro a cinco por ano, embora alguns 

entrevistados tenham omitido essa informação no momento da entrevista, por não 

saberem com certeza a quantidade. Todos os entrevistados disseram que gostam e têm o 

costume de ler. A maior parte deles afirmou que realizam suas leituras no período 

noturno ou quando conseguem um tempo livre, nas horas vagas, já que todos trabalham. 

Percebeu-se que a leitura, embora reconhecida como importante, não aparece 

como prática constante ou hábito voltado ao lazer e distração entre os membros da 

comunidade escolar pesquisada. 
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CONCLUSÕES 

O objetivo almejado com esta pesquisa de mestrado foi contribuir de forma 

significativa com os profissionais da educação quanto ao hábito da leitura e formação 

do aluno leitor. A atividade pedagógica “entrevista filmada” realizada com e pelos 

alunos, utilizando o celular, foi pensada com o intuito de investigar os hábitos de leitura 

da comunidade escolar e desta forma levar o aluno a repensar sobre sua própria situação 

enquanto leitor. Acredita-se que um trabalho desta natureza se faz com empenho e 

envolvimento de todos e, para isto, a comunidade escolar foi mobilizada a participar e 

contribuir com o processo de ensino e aprendizagem da leitura com inclusão das TICs. 

Muitas vezes o professor conhece os meios, mas por serem trabalhosos, são descartados 

e substituídos por outros mais práticos, com resultados menos significativos.  

Através desta pesquisa foi possível perceber que dar liberdade e autonomia ao 

aluno no momento da aplicação de atividades e reforçar o trabalho em equipe e o uso de 

novas TICs são indispensáveis para o incentivo ao hábito da leitura. O professor precisa 

criar meios que possibilitem esse processo de forma mais eficiente, com a busca de uma 

troca de informações e a construção do conhecimento, com utilização de meios diversos 

e próximos ao aluno, como o celular. 
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