
Livros e universitários: uma combinação que tem tudo para dar certo 
 
 "Não gosto muito de ler por não ter criado o costume de fazê-lo. Hoje, com a ajuda da internet, 
simplificando a procura por textos para usar em trabalhos, tenho mais preguiça ainda. Outro 
motivo também é que não tenho muito tempo para ler". Essa é a justificativa do aluno do 3º ano 
de Rádio e TV do IMES (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) Ricardo Antônio di Santi 
Barbosa de Almeida por não costumar ler com regularidade.  
 
A questão do hábito da leitura é muito variável. "Hoje em dia não se pode dizer categoricamente 
que os jovens não lêem, mas também não podemos dizer o contrário, já que o mais comum é que 
eles tenham uma leitura muito diversificada. Os menores das séries inicia is do Ensino 
Fundamental lêem muito, já que neste nível o hábito é desenvolvido em função do próprio 
currículo. Depois, nas séries finais, também há ênfase na leitura, assim como no Ensino Médio por 
causa do vestibular", conta a coordenadora do Departamento de Técnicas e Métodos de Ensino da 
Faculdade de Educação da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Sônia 
Maria Bonelli.  
 
Portanto, segundo as especialistas, é possível afirmar que até o período vestibular o estudante lê 
em função da obrigatoriedade. Passado este momento, pode existir uma lacuna, um período de 
pouca leitura, talvez até como um "respiro" depois das leituras anteriores. Em seguida pode 
entrar um período de negação dos livros. Mas quando se chega à universidade, esse processo 
tende a ser revertido.  
 
Por que ler tão pouco?  
 
"Há alguns motivos para que os jovens leiam pouco. Antes de qualquer coisa, nós precisamos 
levar em consideração alguns fatores como a televisão", diz a professora de Pedagogia da 
Metodista (Universidade Metodista de São Paulo), Edna Maria Barian Perrotti. Ela afirma que a 
faixa etária hoje com 17, 18 anos, foi acostumada a ficar diante da televisão. "Antigamente leitura 
era para a elite, não havia democratização do ensino. Quando uma maior camada da população 
teve acesso à escola e oportunidade de ler mais, a televisão chegou e estimulou a queima de 
algumas etapas na formação destes jovens", afirma. E, com a imagem e o visual, a TV acaba 
sendo um estímulo maior do que os livros.  
 
Além da escola, outro fator que influencia o hábito da leitura é a família. Nas camadas sociais 
menos privilegiadas, o acesso a livros, revistas e jornais é restrito ou inexistente. Desta forma, 
fica bem difícil adquirir o hábito em casa. Por outro lado, há pais que gostam de ler e o filho 
simplesmente não. Neste caso, as especialistas dizem que provavelmente este jovem terá que 
correr atrás de leituras que lhe agradem até conseguir ler o que lhe for exigido ao longo de sua 
formação.  
 
Segundo Edna, a escola deve desempenhar esse papel de incentivadora, mas não o tem feito da 
melhor maneira. "A escola não tem despertado o prazer da leitura, o livro paradidático ficou sendo 
um instrumento de avaliação e os professores passaram a cobrar resumos e fichas de leitura. 
Mesmo crianças que gostavam de ler na primeira infância perderam o prazer na escola, porque os 
alunos têm de responder a questões chatas sobre os livros", diz.  
 
Livros x Universitários  
 
Mas como é que esse jovem, que está, segundo as especialistas, em um momento de negação 
dos livros, vai conseguir atender a demanda de leitura da universidade? Segundo a professora 
Sônia, ele teria que começar com leituras de um nível mais baixo, menos intelectualizado. "O 
professor que percebe a dificuldade do aluno tem que conversar e sugerir leituras 
complementares para que ele tenha uma compreensão mais adequada.  



Se você tem pouca leitura, vai ter também um grau de compreensão menor que os demais. Mas o 
aluno também tem que correr atrás".  
 
A professora da Metodista sente na pele essa dificuldade em relação à maioria dos alunos. "Cabe 
ao professor orientar a leitura, mostrar como é que se lê um texto, como encontrar os objetivos, 
as idéias principais, a metodologia e o que o autor pretendia com aquilo tudo. O ideal seria haver 
menos solicitações de leitura e mais aprofundamento", explica.  
 
Não ler acarreta em outros problemas. O pouco hábito da leitura se reflete na escrita e, 
conseqüentemente, na fala. Desta forma, o vocabulário fica restrito, o que é péssimo 
especialmente no Ensino Superior, quando é preciso estar com a linguagem mais adequada. Para 
o aluno na área de Humanas, a leitura é ainda mais primordial. Na área de Exatas e Biológicas 
exige-se uma leitura mais técnica, mas necessariamente o universitário terá que se tornar um 
leitor, até porque todo conhecimento que ele adquirir desse período em diante não está 
fundamentado apenas nos quatro ou cinco anos da graduação, mas sim em uma gama de outras 
informações que virão e necessariamente passarão pela questão da leitura. Ou seja, 
independentemente do curso, sempre é importante ler. "Do jeito que está o mercado de trabalho 
hoje em dia, a leitura e a escrita fundamentalmente são grandes diferenciais", observa Sônia.  
 
Como resolver?  
 
"Eu vejo que o processo deve ser iniciado na Educação Infantil. A professora deve criar o hábito 
de ler e contar histórias para as crianças. E, na família, a criança precisa ter o costume de ver o 
pai e a mãe lerem, nem que seja jornal ou revista. A escola também deve estimular a leitura por 
prazer e incentivar o aluno a ler sobre o que ele tem interesse. Tudo isto deve ser desenvolvido 
desde os primeiros anos da educação até a universidade", aponta a professora da PUCRS.  
 
Para facilitar o acesso da população à leitura, boa parte das escolas públicas tem uma biblioteca. 
Além disso, existem ainda as bibliotecas públicas, municipais e as de bairro. A professora Sônia 
ressalta que algumas livrarias já possuem um espaço onde se pode ler o livro, ou trecho dele, 
sem necessariamente ter que comprá-lo. "Quanto mais a criança, o adolescente, o jovem ou o 
adulto freqüentar este tipo de local, mais fácil será o desenvolvimento da leitura e do prazer de 
ler".  
 
Outra prática comum nas universidades, a de xerocar trechos de livros, também é vista como um 
fator desanimador. "Eu já vi professor pedindo texto sem dizer em que livro está. É claro que isso 
tira e muito o prazer da leitura", verifica Edna. Uma dica que vale em qualquer idade ou 
circunstância é que o jovem vá atrás de livros que lhe interessem e por aí comece a descobrir o 
prazer de ler.  
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