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Resumo 

 

Várias pesquisas vêm se dedicando ao estudo da importância da leitura para a 

sociedade. Os alunos de comunicação social sofrem ainda mais as influências de um 

bom hábito de leitura, pois ela é fundamental para o exercício da sua profissão. O artigo 

foi dividido em três partes, sendo: 1ª parte - a formação dos leitores na infância e 

adolescência, 2ª parte – as problemáticas que envolvem a formação de leitores na 

sociedade e 3ª parte – qual o papel da leitura para os alunos de comunicação social. 
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Abstract 

 

A lot of researchs have been dedicated to the study of the importance of reading for the 

society. The students of social communication suffer even more the influence of a good 

reading habit, because it is fundamental for the exercise of their profession. The article 

has been divided in three parts, being: 1th – the formation of the readers in the 

childhood and adolescence, 2
nd

 part – the problematics that involve the formation of the 

readers in the society and 3
rd

 part – what’s the role of the reading for the students of 

social communications. 
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Introdução 

 

     O objetivo deste artigo é mostrar a importância do hábito de leitura na vida e no 

trabalho dos alunos dos cursos de Comunicação Social, que englobam Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda. Fizemos uma pesquisa de campo com cem alunos de tais 

cursos da Universidade de Fortaleza, da Universidade Federal do Ceará e da Faculdade 

7 de Setembro. Nela perguntamos se eles possuem o hábito de ler, a quantidade de 

livros lidos por ano, quais os gêneros preferidos, os horários mais favoráveis à leitura e 

os meios de aquisição. Os resultados foram surpreendentes, porém, não muito 

satisfatórios, pois percebemos que, mesmo dizendo que possuem tal hábito, ainda assim, 

leem uma quantidade não muito considerável para seu curso.  

     Na primeira parte do estudo tratamos sobre o início e o desenvolvimento da leitura 

na infância e na adolescência. Na segunda, sobre as problemáticas que a sociedade 

enfrenta para formar leitores, como a difícil aquisição dos livros, por exemplo. Por fim, 

discutimos o foco do nosso trabalho, ou seja, a importância da leitura para os alunos de 

Comunicação Social, em especial os de Jornalismo, juntamente com o resultado da 

pesquisa de campo com os mesmos.  

 

1. A formação dos leitores na infância e adolescência 

 

     Os livros deveriam ser incorporados na educação desde cedo de forma mais 

diversificada. Se as crianças treinassem leituras diferentes e mais ampliadas quando 

estavam começando o Ensino Fundamental, teriam mais facilidade para manter o 

hábito. A maioria dos livros que as escolas utilizam são sempre os mesmos, 

desagradando os alunos e tirando o gosto pela leitura, porque muitos deles se sentem na 

obrigação de ler em vez de tirarem prazer disso. Poderiam ser feitas pesquisas para 

saber quais gêneros literários mais atraem os alunos, quais eles gostariam ou não de ler. 

Como diz BAMBERGER (1991, p. 55), “muitas escolas têm um único livro de leitura 

para todo o ano escolar, o que torna necessária a frequente repetição de alguns textos. 

Dessa maneira, o interesse pelo texto se transforma em aversão e antipatia.”  

     A chamada “leitura obrigatória” de clássicos da literatura brasileira é introduzida 

muito cedo na vida dos estudantes e sem preparo algum. Crianças que estão 

acostumadas a ler livros simples, de repente passam a ler Machado de Assis e José de 

Alencar. Isso tira o seu interesse e se torna uma leitura difícil e maçante.   
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O problema com que se defronta o educador não é, como muito 

frequentemente se afirma, apenas o da falta de materiais impressos – 

livros, revistas, jornais – para uso dos alunos. Com bastante 

frequência, os alunos não sabem ler eficientemente, isto é, aprenderam 

o ato relativamente mecânico de reconhecer palavras e frases, mas não 

sabem tirar proveito da leitura. (PFROMM, 1974, p. 24)  

 

     Alguns alunos desenvolveram o costume de somente procurar por resumos com seus 

colegas ou na internet. Eles procuram apenas o necessário para tirar uma nota boa nas 

provas sem ao menos ler o livro. A escola deveria incentivar mais o prazer pela leitura e 

não somente a obrigação de passar de ano.  

 

Na verdade, não é o hábito de leitura que se busca, pois hábitos 

tendem a ser impostos – e a imposição, na educação, caminha em 

geral para a rejeição. O que se pretende é a formulação adequada de 

um gosto pela leitura, e isso na idade devida. (PRADO; CONDINI, 

1999, p. 18) 

 

     O que a escola falta em oferecer, a família pode muito bem compensar. Existem 

muitos exemplos de crianças que criaram o hábito de ler em casa, com o incentivo dos 

pais e familiares. É muito importante criar um ambiente propício para a leitura de seus 

filhos.  

 

Parece que a criança procura ler por dois motivos. O primeiro resulta 

do relacionamento da criança com adultos que, de certa forma, a 

pressionam para aprender a ler. [...] o segundo motivo é decorrente da 

necessidade de a criança manipular seu próprio ambiente circundante. 

[...] a criança precisa aprender que a leitura em si é importante. Se isso 

não ocorrer, quando o desafio do adulto e do ambiente desaparecem, 

ela perderá interesse e poderá encará-la de maneira negativa. 

(PRADO; CONDINI, 1999, p. 43-44) 

 

     Crianças que têm a leitura incentivada quando pequenas tendem a aumentar o seu 

interesse e se tornarem grandes leitores quando adultos. Se elas não desenvolverem esse 

hábito desde cedo, fica mais difícil quando mais velhos. A preferência é, no início, por 

histórias em quadrinhos, livros de colorir e com muitas ilustrações, porque as imagens 

ajudam no seu imaginário, ou seja, elas podem viajar enquanto leem, o que pode ajudar 

no desenvolvimento do hábito da leitura. Porém, com o tempo, os professores devem 

tirar esse vício, inserindo livros com mais leitura de palavras e menos visualização de 
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imagens, para incentivar o costume e o prazer ao ler esse tipo de livro, além de despertar 

a imaginação para isso. Para viajar numa história, elas mesmas terão que criar as 

imagens em suas mentes. 

 

O ideal é que a criança, mesmo antes de ler, trave contato com os 

livros, manipule-os, aprecie as ilustrações, interprete o que está vendo 

à sua maneira. Isso é uma forma inteligente de despertar-lhe o gosto, 

que depois se traduzirá pelas primeiras e definitivas leituras. Pensar 

que isso possa acontecer em idade mais avançada apresenta pouca 

possibilidade de sucesso, embora casos se registrem. (PRADO; 

CONDINI, 1999, p. 18) 

 

     Os adolescentes do ensino médio estão tão engajados nas leituras de livros escolares 

e com o vestibular que, muitas vezes, a literatura fica em segundo plano. O incentivo da 

escola sobre a leitura deve continuar e a biblioteca deve ser equipada com mais livros 

que estimulem sua leitura por prazer, assim como os professores também devem 

continuar com um processo que deveria ter começado no ensino fundamental. 

MINDLIN (2009) fala que estudos têm revelado que existem alunos do ensino médio 

que ainda nem sabem ler. É tratado muito sobre esse assunto de inclusão de uma parcela 

cada vez maior da população nos benefícios culturais, porém, deixam de lado a leitura, 

que é um dos mais importantes instrumentos para que seja alcançado esse objetivo.  

 

2. As problemáticas que envolvem a formação de leitores na sociedade 

 

     Um grande problema enfrentado pelas pessoas que gostam de livros é a sua difícil 

aquisição. O preço está cada vez mais alto e isso desestimula os leitores. Também fica 

difícil para quem está começando a desenvolver o hábito da leitura, pois a dificuldade 

da compra acaba tirando seu interesse. Uma solução para isso seria a implantação de 

mais bibliotecas públicas no país, facilitando o acesso às classes mais baixas. As 

bibliotecas escolares também podem aumentar o seu acervo, incentivados pelo governo.  

 

O acesso ao livro, porém, não é fácil para a grande maioria da 

população, que vive de pequenos salários, quando os tem. Daí ter 

livros não deve ser condição única para a leitura, embora seja grande o 

prazer de formar e possuir uma biblioteca particular. O Brasil deve 

criar um número cada vez maior de bibliotecas públicas e escolares 
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para que qualquer pessoa tenha acesso ao livro. (MINDLIN, 2009, p. 

21-22)  

 

     De acordo com o 1º Censo Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais (2010), 

realizado pela Fundação Getúlio Vargas, existem 2,67 bibliotecas por 100 mil 

habitantes no país, onde elas emprestam 296 livros por mês, possuindo um acervo entre 

dois mil e cinco mil volumes. No total, são 4.763 bibliotecas para 4.413 municípios (no 

Brasil, temos 5.565 municípios, entretanto, a quantidade restante não possui biblioteca) 

em que 45% destas possuem computadores com acesso à internet, porém, apenas 29% 

oferecem esse serviço ao público. Foi constatado que os nordestinos são os que mais 

usam as bibliotecas para fazer pesquisas escolares e os que menos vão ao local para 

lazer. Percebemos, então, que, muitas vezes, os estudantes da nossa região não tem 

prazer em ir a uma biblioteca, mas fazem isso apenas por obrigação, o que mostra que é 

realmente necessário que se aumente seu acervo com obras mais interessantes para o 

público, como literatura juvenil, ficção científica, entre outras.  

     BRANDÃO (2012) fala que: “Para atrair mais leitores, livrarias de todos os portes 

trazem às suas dependências lançamentos, palestras e cafés. Além disso, os 

estabelecimentos permitem que o cliente leia os livros sem exigir a compra dos 

produtos.” As livrarias estão investindo em seus serviços para dar mais assistência aos 

clientes leitores, como tendo ambientes climatizados e poltronas confortáveis, ajudando 

em uma leitura mais prazerosa. 

     Outra grande problemática atual é o surgimento dos eletronic books (e-books), que 

entraram no mercado competindo com os livros impressos. Muitas pessoas afirmam que 

o eletrônico irá substituir o impresso, enquanto outros acham que isso jamais irá 

acontecer. O mais provável é que ambos vivam em harmonia, complementando um ao 

outro. Mas, alguns estudantes já estão aderindo a essa nova fase. Isso amplia a 

variedade de livros para ler, mas os digitais ainda não possuem o mesmo valor 

emocional e físico do livro de papel. Uma tela de computador ou tablet não pode 

substituir o poder de sedução das páginas de um livro, da sua maneira de envelhecer e 

cheirar. O prazer sentido pelos amantes dos livros é o que os torna tão especiais e isso 

não pode ser copiado por nenhum aparelho eletrônico. Numa entrevista dada ao jornal O 

Povo (2012), o diretor-geral da rede Livraria Cultura, Pedro Herz, diz que o leitor 

brasileiro prefere o livro em papel, “os aparelhos são muito caros e a disponibilidade de 

livros digitais em português é pequena.” 
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3. O papel da leitura para os alunos de Comunicação Social 

 

     A comunicação social é um ramo cujo objeto de estudo são os Meios de 

Comunicação de Massa. Os cursos integrados, como já dito, são Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda. O primeiro, principalmente, lida muito com a leitura. O 

profissional deve ter um amplo conhecimento de todos os assuntos em geral porque 

nesse curso não existe formação para uma área específica, então, deve-se ter pelo menos 

uma base para cada ramificação. 

 

     Quem trabalha com comunicação, de maneira geral, não pode 

abandonar, nunca, a prática da leitura, sob qualquer hipótese, seja qual 

for a situação ou justificativa. A palavra é, além do ganha-pão, a 

matéria-prima do jornalismo. Devíamos zelar por ela como o fazem os 

juízes – pelos menos a maioria deles – com as leis. Devíamos ter com 

as palavras o zelo que tem o motorista de táxi por seu carro. 

(ARAÚJO, 2005, p. 94-95) 

 

          Quando acostumadas a ler desde cedo, as pessoas têm mais facilidade em 

compreender as diferentes personalidades, emoções e pensamentos umas das outras, 

assim como também se familiarizam com o mundo em que vivem (mesmo quando leem 

histórias de outros mundos). A leitura familiariza a criança e o adolescente com o seu 

poder de imaginação e estimula a mente a criar suas próprias aventuras ou desfechos. 

Para quem gosta de ler, só falta mais um passo para gostar de escrever. NOBLAT 

(2010) diz que escrever não é um prazer, é difícil, e ainda mais para quem leva a sério. 

Além disso, o jornalista que só gosta de escrever sobre um assunto é muito mais 

deficiente do que aquele que escreve sobre vários assuntos. Escrever também não é um 

dom, mas uma habilidade que pode ser adquirida como qualquer outra. 

 

Como adquiri-la? Lendo muito. E sempre. Lendo tudo – de bons a 

maus livros, de prosa a poesia, de receita de bolo a bula de remédio. 

Leiam o que lhes reforce as convicções. E não deixem de ler tudo que 

as contrarie. Porque se forem pessoas de crenças inabaláveis e de 

rígidas posições diante da vida, dificilmente serão bons jornalistas. 

(NOBLAT, 2012, p. 82) 

 

     Desde cedo, as crianças precisam ser inseridas nesse mundo da leitura para 

desenvolver tal senso. Nessa era da globalização, onde as pessoas precisam estar 

antenadas em tudo que acontece ao seu redor, precisa-se, mais do que nunca, ler muito, 
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para tornarem-se cidadãos conscientes do seu papel no desenvolvimento da 

humanidade. NOBLAT (2010: 72) afirma: 

 

Os jornalistas fazem a intermediação da sociedade com os que o 

representam. Este é um dos seus papéis. O outro é o de fiscalizar atos 

e comportamentos dos que exercem o poder - o poder público ou o 

privado que influencia a vida das pessoas. 

 

    Os livros ajudam na formação de um senso crítico elevado. É possível encontrar em 

suas páginas diferentes opiniões que contrastam com a do leitor e abrem sua mente para 

outras experiências que não seriam vivenciadas na sua vida real. Como já foi dito, um 

dos grandes benefícios para o estudante de comunicação em ser íntimo da leitura é a 

aproximação com novos universos e personagens, diálogos e altos e baixos da história 

que lhe aproximam mais de ter uma mente criativa. Ao ter esse hábito adquirimos 

experiência, aprendemos com as histórias dos personagens, sejam eles de ficção ou 

reais. Alunos de Jornalismo ou Publicidade, igualmente, necessitam possuí-lo para 

construir seu senso crítico. 

 

Para os jovens leitores, os bons livros correspondem às suas 

necessidades internas de modelos e ideais, de amor, segurança e 

convicção. Ajudam a dominar os problemas éticos, morais e 

sociopolíticos da vida, proporcionando-lhes casos exemplares, 

auxiliando na formulação de perguntas e respostas correspondentes (e 

a pergunta é, por si mesma, uma forma básica de confrontação 

intelectual). (BAMBERGER, 1991, p. 11) 

 

 

     A imaginação e a criatividade são fatores essenciais para o ofício do jornalismo, já 

que seus textos também são narrações, mesmo que em formas de notícia. O seu trabalho 

consiste em prender e informar o leitor da primeira linha até a última. De acordo com 

SATO (2005), apesar de o jornalismo ser baseado em relatos reais, ainda assim possui 

características de ficção quando causa a impressão de que o fato está acontecendo no 

momento em que está sendo lido, valorizando o momento presente e criando a ilusão do 

acontecer em curso, ou seja, igual a uma ficção. 

     Para o publicitário, a criatividade é ainda um fator mais preocupante para o aluno, 

que se vê confrontado com diferentes projetos em que é necessário saber utilizar a 

imaginação para vender o produto. A imaginação é a alma da propaganda. Vemos, 

então, que a leitura beneficia os comunicadores ao apresentá-los primeiramente à prática 
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da criação de seus próprios textos, jornalísticos e publicitários. SILVA (1998) diz que a 

leitura é a principal dieta nutricional para o desenvolvimento da criatividade de uma 

pessoa. 

O leitor criativo procura sempre superar-se no momento da leitura, 

isto é, a leitura fornece ao sujeito uma nova capacidade de 

compreender, oferecendo-lhe uma nova maneira de ser-no-mundo 

pelo qual ele se engrandece, ou seja, encontra novas formas de existir 

e conviver socialmente. (SILVA, 1998, p. 48) 

 

     Outro benefício que se ganha com a leitura, como também já foi dito, é a ampliação 

do vocabulário. Para ser um jornalista, deve-se saber escrever. Para escrever bem, é 

preciso conhecer bem a gramática da sua língua (e de preferência de outras línguas 

também). Com os bons autores, aprendemos a pontuar e a usar artifícios da linguagem, 

além de encontrarmos palavras e expressões novas a cada releitura. Ter a proximidade 

com a linguagem culta e informal ajuda na construção dos seus próprios textos, 

adaptando-se da forma que for necessário. O comunicador deve, acima de tudo, 

comunicar e, para isso, precisa de palavras e imagens que representem o que eles 

querem mostrar para as pessoas. A boa leitura resultará em um bom texto e os bons 

livros darão espaço para os bons jornais e propagandas. 

 

O uso da linguagem como extensão da cultura adquirida seja por 

jornalistas ou escritores necessita, entrementes, do mesmo tipo de 

‘adubo’: a leitura. A leitura é a chave de acesso ao enriquecimento da 

linguagem, à compreensão de mundos diversos e ao emaranhado de 

idéias e histórias. É da proximidade de cada um com as palavras que 

vem a sensibilidade necessária para comunicar aos outros o que quer 

que seja; seja o mundo inscrito nos livros, seja o mundo não-escrito 

dos acontecimentos. (CASTRO, 2005, pg. 72-73) 

 

     Nossa pesquisa de campo foi realizada com cem alunos da área de comunicação 

social com o objetivo de descobrir como estava o seu hábito de leitura. Dentre eles, 87% 

afirmou ter o costume de ler livros e apenas 13% admitiu não ter. Mas, é questionável a 

veracidade das respostas. Também deve ser levado em consideração o fato de que 

muitos daqueles que disseram ter esse costume leem apenas dois ou três livros por ano, 

o que não pode ser considerado como algo rotineiro. 
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    Dos entrevistados, 40% diz ler somente cinco livros anualmente. Essa quantidade não 

deve ser considerada suficiente para alunos que estão se formando nessa área, já que ela 

exige um amplo conhecimento em várias facções da humanidade. A leitura tem um 

papel decisivo na formação do comunicador, que encontra nela um aliado para o seu 

trabalho. Apenas 23% lê 10 livros e 37% marcou outras opções, entre dois e 50. Isso 

mostra que a maioria dos alunos não está tendo uma leitura constante que é necessária 

para sua profissão. Mas alguns deles dizem ler grandes quantidades por ano, como 20 

ou 30.  

 

     

     Na questão do horário mais favorável para a leitura, 54% prefere a noite. Isso pode 

ser facilmente constatado, já que a maioria dos alunos estuda pela manhã e estagia ou 

trabalha à tarde, ainda tendo que encontrar tempo para estudar. Logo após vem o horário 

da tarde, com 20% e 14% dividido entre os dois horários. O período da manhã foi, 

portanto, o menos escolhido, com apenas 3%. Os outros entrevistados se encontram nos 

três períodos, 5%, e na manhã e na noite, 4%. Os fatores que contribuem para a 
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disposição dos horários são os mais diferenciados possíveis. Muitos estudantes possuem 

sua preferência por questão de luz, costume ou por ser esse o seu único momento 

disponível no dia. É fácil observar, nas universidades, a falta de tempo dos alunos 

atualmente. Muitos deles já começam a estagiar no primeiro semestre ou possuem um 

trabalho paralelo à faculdade, o que diminui bastante o seu tempo livre para lazer e 

estudar. 

 

      

     Em relação ao gênero preferido de cada entrevistado, 30% prefere suspense, e 70% 

tem preferência pelos outros gêneros, como ficção científica, romance, literatura juvenil, 

drama e drama. Percebemos com nossa pesquisa que poucos são aqueles que têm 

interesse em ler algum livro relacionado à sua profissão. Os estudantes de jornalismo 

quase nada se preocupam em ler livros que dão dicas sobre o curso e a profissão, o 

mesmo é dito dos alunos de publicidade. 
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         É interessante saber por quais meios os alunos adquirem seus livros, já que isso 

indica seu grau de comprometimento com a leitura. A maioria, 39%, ainda tem a prática 

de comprá-los. Com isso, eles têm a possibilidade de relê-los quando desejado e, a cada 

releitura, são descobertas novas informações e percepções que antes não tinham sido 

observadas. Além de comprar, alguns também pegam emprestado, 32%, o que indica 

uma possível troca de sabedoria entre os alunos, que podem emprestar seus livros 

favoritos para seus amigos e influenciar na leitura uns dos outros. Isso ajuda a aumentar 

o seu círculo de leitura e a encontrar diferentes estilos literários que não foram 

explorados anteriormente. São poucos aqueles que somente pegam emprestado, 9%, 

leem na internet, 2%, ou ambas, 3%. Notamos, também, que o número que utiliza a 

internet para isso é menor do que o esperado. Isso pode ser devido ao baixo poder 

aquisitivo dos alunos ou da sua falta de costume. Diferente da geração que nasceu no 

século XXI, nós não crescemos com o hábito de ler livros virtualmente, o que já é algo 

perfeitamente normal e rotineiro para eles. 

 

 

      

     Através da nossa pesquisa de campo, então, observamos que os alunos de 

Comunicação Social realmente estão lendo poucos livros, raramente frequentando 

bibliotecas, e possuem uma visão bastante distorcida do que significa ter um verdadeiro 
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hábito de leitura, pois, para eles, ler, por exemplo, de três a cinco livros por ano já é o 

suficiente.  

 

Conclusão 

 

     Com base em nossa pesquisa, evidenciamos que o problema que envolve o hábito de 

leitura não está restrito aos alunos de Comunicação Social, mas também à sociedade em 

geral. Já foram realizados vários estudos sobre esse assunto, porém, o problema deve ser 

tratado pelo governo em conjunto com as escolas e os pais. Pelo que observamos, a 

solução está ainda longe de ser colocada em prática. 

     Entretanto, atualmente, cada vez mais os adolescentes estão se tornando 

independentes e com vontades de fazer diferença na sociedade à qual pertencem, 

portanto, o interesse pode partir deles. Como quisemos demonstrar com nosso trabalho, 

saber ler e ter um bom hábito de leitura muda a concepção das pessoas de ver o mundo, 

criando um senso crítico, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria do seu 

futuro. 

     Para os alunos de comunicação social, a leitura deveria ser algo obrigatório e um 

costume do próprio aluno antes de escolher esse curso. Um tópico muito discutido entre 

os acadêmicos do jornalismo é o fato de que seus alunos não leem mais o jornal, quanto 

mais literatura. Um dos conselhos que são mais frequentemente escutados nas 

universidades é justamente: “leiam mais, leiam mais de um jornal por dia, devorem a 

literatura brasileira, devorem todos os livros”. 

      Essa é a conclusão que chegamos com esse artigo. São tantas as vantagens que os 

alunos de comunicação podem tirar de um bom hábito de leitura que é quase impossível 

se desvincular dele para crescer como estudante e, logo, profissional. 
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