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Relato de Experiência:                                      
leituras em sala de aula 

 

Marizete Righi Cechin

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O leitor deve ter acompanhado artigos que relatam 

atividades na disciplina de Comunicação Empresarial I, na Faculdade 

de Pato Branco (FADEP), nos dois últimos exemplares da In Pauta 

(CECHIN, 2003a,b). Neste texto, diferente dos anteriores, o leitor 

não acompanhará o resultado de uma pesquisa que contempla um 

semestre, mas um recorte do semestre, a descrição de um fazer 

pedagógico em torno de leituras feitas por acadêmicos do primeiro 

período de Administração Geral, Gestão da Informação e Rural, 

durante o primeiro semestre de 2003. 

 

2 SITUANDO O LEITOR NO CONTEXTO 

 

Tem-se a experiência de atuar com alunos iniciantes no 

ensino superior há quatro anos. Durante este tempo, tem-se 
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percebido a mesma situação inicial todos os anos: a quase 

totalidade dos alunos não consegue ler e parafrasear um texto e 

nem escrever de modo claro o que está pensando. 

O aluno, depois que ingressa na faculdade e realiza 

algumas atividades explorando a leitura e a escrita, reconhece (e 

alguns descobrem) que não lêem e nem escrevem eficazmente. A 

maioria alega que a culpa é do ensino fundamental e do médio. 

Discutir de quem é a culpa pouco resolve a situação para esses 

alunos que acabaram de ingressar no ensino superior. O que fazer? 

Ignorar que o aluno não domina técnicas de leitura e escrita e impor 

produção? Tentar atenuar o problema da falta de domínio da leitura 

e da escrita? Se a opção for pela primeira resposta, arrisca-se a 

perpetuar a má qualidade de leitura e de escrita do aluno. Caso a 

opção seja pela segunda resposta, tenta-se agilizar o processo de 

compreensão do aluno do que seja ler e escrever, proporcionando 

transformações no educando. 

Em resposta ao que fazer quando o aluno apresenta 

dificuldades na qualidade de leitura e produção textual, a disciplina 

de Comunicação Empresarial I optou em trabalhar junto com o 

graduando, descobrindo o prazer da leitura e da escrita.  

 

3 TEORIZANDO O CONTEXTO 

 

Pinsky (1999, p. 127) começa um dos seus capítulos 

indagando: “Brasileiro não lê?”. Logo responde que sim. O brasileiro 



 

 

 

64 
 

“lê placa, lê pichação de muro, lê camiseta de presidente, legenda 

de filme, bilhete de amor […], lê também denúncias de corrupção, 

classificados de emprego e horóscopo. Lê xerox. Mas livro, livro 

mesmo, lê cada vez menos.” Pinsky denuncia o pouco hábito que o 

brasileiro tem de ler livro e aponta como causas o uso de 

fotocopiadoras e o alto preço dos livros. Diz ainda: “Em vez de livros 

lê-se xerox nas universidades.” (Ibid, p. 129). O fato é que essa 

realidade é a realidade também da cidade de Pato Branco, logo, os 

alunos das três turmas de Administração da disciplina de 

Comunicação Empresarial I, fazem parte dessa situação. 

Alterar esse quadro de pouca leitura de livros para uma 

realidade de leitura permanente é esforço constante de muitos 

educadores, entretanto, não se pode impor ao educando (ou a 

qualquer ser humano) que seja bibliófilo. Essa arte é construída 

lentamente. Se não se pode impor tal apreciação, pode-se 

proporcionar uma aproximação entre o aluno e o livro. 

Antes de relatar como essa tentativa aconteceu com as 

turmas de primeiro período de Administração em 2003, observa-se 

que as razões que justificam o não gostar de ler do aluno referem-se 

  

ao lugar cada vez menor que a leitura tem no cotidiano do 
brasileiro, à pobreza no seu ambiente de letramento (o material 
escrito com o qual ele entra em contato, tanto dentro como 
fora da escola), ou ainda, à própria formação de um grande 
número de profissionais da escrita que não são leitores, tendo, 
no entanto, que ensinar a ler e a gostar de ler. (KLEIMAN, 
2002, p. 15).  
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Focando-se na última razão, pode-se dizer que o princípio 

para que o educador desperte no estudante o gosto pela leitura é 

que o professor tenha paixão por ler. Não se pode transmitir algo 

sincero se há uma máscara.  Um fingir estar apaixonado.   

Reflexos de um educador mal preparado para a docência 

ou que não gosta de ler podem ser encontrados no modo como as 

aulas são planejadas. Dependendo do enfoque dado à leitura, esse 

professor poderá potencializar a construção de não leitores de modo 

bastante significativo.  

O raciocínio que leva a essa conclusão é simples. Houve 

uma época que a leitura era tida apenas como decodificação de 

signos. Bastava que o aluno tivesse boa memória para obter boas 

notas. Muitos educadores obtiveram seus títulos com esse sistema 

de ensino. A questão é que essa época passou, hoje a leitura, além 

de ser decodificação, é mediação. O educador que aprendeu apenas 

a identificar o sentido de palavras isoladas e não evoluiu 

didaticamente e teoricamente, continua perpetuando um modo 

equivocado de ler. 

Pode-se esclarecer esses modos de ler, a partir do conceito 

de leitor-objeto e leitor-sujeito.  

 

O leitor-objeto não tem condições de capacitar-se para a 
criação de uma nova mensagem e transmiti-la a outras 
pessoas. Pela retenção de informações, no máximo, ele terá 
condições de “reproduzi-las”, desde que gravadas em seus 
esquemas mnemônicos.  Ao contrário, leitor-sujeito, pelos seus 
processos de compreensão, avaliação e questionamento do 
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lido, estará capacitado para criar e transmitir novas 
mensagens, que se apresentarão como novas compreensões da 
realidade, garantindo o processo de multiplicação e ampliação 
da cultura. (LUCKESI, 2003, p. 142) 

 

Assim, o professor que age como leitor-objeto consegue 

somente armazenar informações. Ele não cria a partir do lido, não 

tem essa habilidade. Sua aula é reprodução do que já foi 

armazenado ao longo dos anos e seu modo de ensinar a ler é o seu 

jeito de ler: decodificação e armazenamento. Já o professor que atua 

na visão de leitor-sujeito muda o mundo. Ele cria outras 

interpretações da realidade, ele entende o texto como um mediador 

do saber. Seu planejamento de aula tem a leitura como meio de 

transformação do indivíduo. O ato de ler ultrapassa a decodificação 

de letras e atinge seu ápice ao ser um meio para a compreensão das 

coisas do mundo. Um leitor-sujeito que enxerga além das palavras é 

também um leitor-autor, pois “não só recebe mensagens, como 

também as cria e as transforma com nova vida, com nova dimensão. 

Só o leitor-sujeito multiplica a cultura e a aprofunda.” (LUCKESI, 

2003, p. 143). 

Para que alguém passe da postura de leitor-objeto para 

leitor-sujeito há a necessidade de encontrar sentido no que lê. 

Embora pareça óbvia tal necessidade, Kleiman (2002, p. 16) assim a 

coloca: 

 

Ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil demais, nem aquilo 
do qual não consegue extrair o sentido. Essa é uma boa 
caracterização da tarefa de ler em sala de aula: para uma 
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grande maioria dos alunos ela é difícil demais, justamente 
porque ela não faz sentido. 

 

Dito assim, o desafio de aproximar o aluno do livro torna-

se simples. Basta que a leitura tenha sentido. 

A questão é que há uma história de ensino e de 

aprendizagem da leitura em cada aluno, dependendo de como foi 

essa história, o desafio de fazer o aluno desenvolver um sentido para 

a leitura é enorme. Para esclarecer o porquê que para alguns é 

muito difícil ler, algumas indagações são pertinentes: 

- Como o educando pode encontrar sentido na leitura se ele foi 

 acostumado a ler na disciplina de Português texto como pretexto 

 para aprender regras gramaticais? 

- Como o aluno pode encontrar sentido na leitura se foi perpetuada 

 a crença de que o texto é apenas um conjunto de palavras e que a 

 compreensão do todo é a soma cumulativa dos significados 

 isolados das palavras que o compõe? 

- Como o aprendiz pode encontrar sentido na leitura se foi treinado 

 a responder perguntas sobre informações que estavam expressas 

 no texto, exigindo apenas o encontro no texto do trecho que 

 repetisse o material já decodificado na pergunta? 

- Como o estudante pode encontrar sentido na leitura se vivenciou 

 uma concepção autoritária em que só existia uma maneira de ler, 

 um modo único de interpretar? 
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Lidar com essas indagações e procurar respondê-las está 

no quotidiano de muitos educadores preocupados com leitura e 

escrita de qualidade. O modo como tais questões foram respondidas 

é parte do modo como a disciplina de Comunicação Empresarial I foi 

desenvolvida. 

No primeiro semestre de 2003, tentou-se envolver o aluno 

no ato de ler, partindo de uma obra de fácil leitura e de 

aplicabilidade quotidiana e imediata. O livro escolhido foi Quem 

mexeu no meu queijo, de Johnson (2002). Este livro já havia sido 

lido por outras turmas em anos anteriores e demonstrado ser eficaz 

para cativar o aluno. 

Enquanto a primeira leitura acontecia extra-sala3, estudou-

se em sala de aula o texto literário, diferenciando-o do texto técnico 

e do científico (tais assuntos pertencem à ementa da disciplina 

citada). Para a prática textual do texto técnico, pensou-se em 

construir um paper4, relacionando o conteúdo do livro de Johnson 

com o artigo de Cohen (2003), da revista Exame. 

A primeira fase da atividade foi a leitura extra-sala do livro 

e da reportagem. A segunda fase foi a formação de grupos de 

alunos em sala. A terceira fase foi a troca de informações entre os 

alunos, discutindo o que entenderam das leituras. A quarta fase foi a 

identificação de pontos comuns entre os textos. A quinta fase foi a 

produção do paper. Percebe-se que as fases três, quatro e cinco 

 
3 Sugeriu-se que uma primeira leitura fosse feita extra-sala para que o aluno pudesse 
conhecer o conteúdo do texto. 
4 Os alunos receberam um modelo de paper com a estrutura a ser seguida. 
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exigiram do aluno novas leituras, ou melhor, releituras dos dois 

textos selecionados.  

Considera-se necessária a leitura e a escrita constante, 

quando se pretende o desenvolvimento de uma língua (padrão). Há 

quem diga que a carga horária é tão limitada que não se pode 

“gastar” tempo lendo e escrevendo em sala. “Ler e escrever não são 

tarefas extras que possam ser sugeridas aos alunos como lição de 

casa e atitude de vida, mas atividades essenciais ao ensino da 

língua. Portanto, seu lugar privilegiado, embora não exclusivo, é a 

própria sala de aula.” (POSSENTI, 1996, p. 20). 

Acredita-se que é justamente a sala de aula o espaço 

próprio para auxiliar o aluno a se auto-entender e entender como o 

processo de leitura e escrita é construído. Cada aluno encontra-se 

em uma fase da evolução da escrita e da leitura, compreender como 

se lê e como se escreve junto com outros que também estão 

descobrindo é fator que impulsiona essa compreensão.   

Todo o processo que envolveu as cinco primeiras fases foi 

bastante trabalhoso para os alunos. Eles não tinham habilidade de 

costurar as informações, tinham dificuldade até mesmo para 

identificar o que era comum nas obras. Destaca-se, ainda, que a 

dificuldade de relacionar as obras apresentava-se além da escrita 

também na oralidade, sendo penoso identificar o que os alunos 

queriam dizer, pois faltavam-lhes palavras adequadas. 

A atividade de produção do paper tinha como objetivo 

exigir do acadêmico a capacidade de ler com atenção os dois textos, 
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identificar pontos comuns, produzir um texto agradável e coerente, 

exemplificar a modalidade de dissertação informativa (tópico da 

ementa) e esclarecer as características do português-padrão no texto 

escrito (o uso do português-não-padrão na produção textual era 

comum e imperceptível para o aluno). 

Destaca-se que o modo como a leitura e a escrita foram 

trabalhadas carregam uma concepção de aprendizagem que valoriza 

o homem como ser criativo e pensante, diferente de todos os outros 

animais. Possenti (1996, p. 24) diz que se o professor  

 

dá aos alunos exercícios repetitivos (longas cópias, exercícios 
estruturais, preenchimento de espaços vazios etc.), é porque 
está seguindo […] uma concepção de aquisição de 
conhecimento segundo a qual não há diferenças significativas 
entre os homens e os animais em nenhum domínio de 
aprendizagem ou de comportamento. 

 

As discussões sobre as formas de aquisição de 

conhecimento são muitas, não cabe a este texto discuti-las. O leitor 

poderá refletir sobre a questão da aquisição do saber refletindo 

sobre: será que tudo que se aprende, se aprende da mesma forma? 

Dito de outro modo, será que as estratégias que um acadêmico “x” 

usa para se desenvolver na leitura e na escrita são as mesmas do 

acadêmico “Y”? Se o leitor entender que os seres humanos 

aprendem a partir de resultados de estratégias diferentes, entenderá 

porque é fundamental acompanhar o educando no desenvolvimento 

da leitura e da escrita em sala de aula. Entenderá também que são 
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necessárias estratégias variadas para facilitar resultados que 

possam desembocar em conhecimento. 

 

3.1 O PROCESSO VIVIDO PELOS E COM OS ALUNOS 

 

Entre os dias 10/04/03 e 30/04/03 (aproximadamente 10 

horas/aula) as turmas ficaram envolvidas na quinta fase da 

atividade, ou seja, escrevendo o texto. Entende-se por envolvimento 

a construção e reconstrução do texto continuamente. O que fazia um 

texto ser ajustado era a conversa do educador com o grupo sobre o 

que estava escrito. Discutia-se o que estava no papel e o que se 

pretendia dizer com o escrito.  

 

As pessoas se queixam, muitas vezes, de que, embora tenham 
idéias claras, lógicas e até brilhantes, recebem de volta 
respostas incorretas e cheias de erros. Eis aí um perigoso 
acidente de percurso no processo comunicativo: por mais claro, 
lógico e brilhante que julgamos ser o pensamento elaborado 
em nossa mente, ocorre que, em muitas comunicações 
escritas, não conseguimos transmitir tal pensamento ao leitor. 
(BLIKSTEIN, 2002, p. 18). 

 

O que Blikstein coloca foi bastante vivenciado. Muitos 

alunos pensavam estar sendo claros quando a escrita apresentava 

idéias justapostas e fragmentadas. Além disso, notou-se um hábito 

nos acadêmicos em explicar oralmente o que o texto deveria dizer, 
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ou seja, era comum apresentar o texto escrito e explicá-lo para 

completar as lacunas. 

Uma vez feitos, os textos foram entregues para 

quantificação seguindo critérios pré-estabelecidos. Cada grupo tinha 

os critérios de avaliação da atividade desde que ela iniciou, conforme 

segue abaixo. 

 

Faculdade de Pato Branco — FADEP 
Comunicação Empresarial I 
 
Trabalho para o 1o bimestre (1o Semestre de 2003). 
 
A tarefa: 
1. Ler o livro Quem mexeu no meu queijo?, de Spencer Johnson. 
2. Ler a reportagem: Como colocar sua carreira de volta nos 
trilhos. Revista Exame (Edição 786, ano 37, n 4o , 26 de 
fevereiro/2003. páginas 38 – 46). 
3. Produzir um paper, seguindo a estrutura do modelo anexo, 
relacionando as leituras. 
 
As exigências: 
1. No mínimo 2 pontos de relação, no máximo 5 pontos de relação. 
2. No mínimo 2 citações, uma para o livro e outra para o artigo 
(segundo a ABNT). 
3. Seguir as três partes do paper (introdução, desenvolvimento e 
conclusão). 
4. Citar as referências (segundo a ABNT). 
 
A equipe: 
1. Montar grupos de 3 ou de 4 acadêmicos. 
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A ABNT: 
1. Capa: seguir o modelo de folha de rosto de dissertação (Ver 
Normas de Metodologia Científica da UFPR — livro nO 8, p.23) 
2. Formatação:  
Tipo e tamanho de letra do texto: Arial 12. 
Entrelinhamento na digitação: simples. 
Alinhamento: justificado. 
Margens do texto: Superior 3cm, inferior 2,7cm, esquerda 3cm, 
direita 2cm. 
 
A avaliação: 
1. Capa na ABNT: 0,4 
2. As duas citações: 0,4 
3. As três partes do paper: 0,6 
4. O uso das referências (ABNT): 0,4 
5. Os dois pontos de relação: 0,6 
6. A clareza do texto: 0,6 
 
A dinâmica da tarefa: 
1. Leitura do livro e do artigo individual (extra-sala) — março. 
2. Discussão do lido e rascunho do paper em grupo (sala de aula) — 
março e/ou abril. 
3   Data de entrega do paper: entre 23 e 30 de abril de 2003. 
 
 

 

Para que os alunos recebessem os textos analisados, 

partiu-se para a sexta fase da atividade. O objetivo desta fase era 

proporcionar ao grupo a experiência da relação oriunda de leituras 

diferentes. Solicitou-se que cada aluno fizesse, a partir da mesma 

receita, um bolo de fubá. A cobertura era por conta da criatividade 

do acadêmico e o formato do bolo livre, poderia ser redondo, 

quadrado, retangular, ou o bolo poderia ser servido em pedaços. 
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Montou-se um cenário para a entrega dos papers 

corrigidos com mesa, toalha, bolos identificando o confeiteiro, sucos, 

chá e refrigerantes para acompanhar, guardanapos e copos 

arrumados. 

Partiu-se para a sétima fase da atividade: analisar 

oralmente o processo que cada aluno fez para produzir o bolo, 

comparando com o processo que cada grupo passou para produzir o 

paper. 

A conclusão que se esperava que os acadêmicos 

chegassem era a de que para ambas as tarefas havia um processo 

de construção, que não se poderia ignorar as fases deste processo 

sob a pena de não se ter um resultado satisfatório. Para essa 

conclusão ser efetuada, fez-se várias relações orais entre o paper e 

o bolo. Depois disso, degustou-se os bolos. 

Após a ceia, partiu-se para a oitava e última fase da 

atividade, colocar no papel as relações entre os processos de 

elaboração do paper e de produção do bolo. Abaixo estão as 

instruções de como esta fase foi conduzida em cada grupo. 

 

Faculdade de Pato Branco — FADEP 
Comunicação Empresarial I  Data:  
 Administração _____ 
 
Alunos do 
grupo:____________________________________________ 
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Atividade para o grupo: 

Escreva um texto relacionando o processo de elaboração 

do paper com o do bolo de fubá. Procure usar o maior número 

possível de itens para aproximar as duas ações. Se desejar, use a 

tabela abaixo para organizar e coletar os itens de análise. 

 

Itens analisados Paper Bolo de fubá 
Tempo aproximado...   
Mesma receita...   
Negociação/compra para 
adquirir os produtos... 

  

Ingredientes... Livro..... 
Artigo..... 

Ovos + leite + 
farinha + fubá + 
óleo + açúcar + 
..... 

Modo de produção...   
Individual X grupal...   
O olhar (leitura/degustação) do 
produtor e do consumidor 

  

O consumo do produto...   
......   
Resultado...   
...   
 
Espaço para a produção do texto: 
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- ------------------------------------------------- ... 
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Essas oito fases movimentaram os alunos. Para a 

avaliação do processo, cada aluno recebeu um pequeno questionário 

(quadro abaixo) e foi solicitado que escrevesse sua opinião: 

 

1.Dê sua opinião sobre: 
a) o modo como a leitura do livro Quem mexeu no meu queijo? e a 
reportagem Como colocar sua carreira de volta nos trilhos foi 
trabalhada. 
b) o modo como foi desenvolvido e orientado o paper. 
c) o modo como foi conduzida a relação do fazer o bolo de fubá com 
o processo de construção de texto. 
2. Escreva como você vê a atividade que realizamos (citada acima) 
no espaço universitário.  

 

As respostas às questões mostraram a satisfação dos 

alunos com a tarefa. O grupo entendeu o porquê de se fazer o bolo 

de fubá: compreender que a leitura e a produção textual é um 

processo, assim como o é fazer um bolo. 

As respostas às questões serão ilustradas com apenas 

algumas amostras, que sintetizam a opinião do grupo. 

Quanto à opinião do modo como a leitura do livro Quem 

mexeu no meu queijo? e a reportagem Como colocar sua carreira de 

volta nos trilhos foi trabalhada, assim um aluno se expressou: 

“Importantíssimo. Tira-nos das regras e métodos arcaicos e nos 
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conduz a uma forma diferente e divertida de se aprender uma 

matéria.” (Gestão — 29/05/03 — Aluno J. L. P.5) 

O que o aluno coloca sobre método arcaico de leitura é o 

modo tradicional que muitos educadores ainda insistem em 

desenvolvê-la, ou seja, exigem leitura sem propósito funcional. Além 

disso, o acadêmico destaca dois pontos positivos nesse novo 

método: é divertido e induz o aluno para aprender. 

Quanto à opinião sobre o modo como foi desenvolvido e 

orientado o paper, assim uma acadêmica escreveu: “As orientações 

passadas a nós foram ótimas, pois cada dúvida que surgia a 

professora estava ali para nos explicar, tornando cada vez mais fácil 

o desenvolvimento do grupo.” (Gestão — 29/05/03 — T. M.D). 

O importante no depoimento é perceber que o aluno não 

pode ficar abandonado numa atividade. É ingênuo pensar que 

alguém desenvolverá uma atividade satisfatoriamente sem o 

acompanhamento de quem já domina a tarefa. Entretanto, esta 

ingenuidade é comum em muitos educadores. Eles apresentam os 

trabalhos para o aluno e acreditam que isso basta, esquecem que o 

educando precisa ser visitado várias vezes no decorrer do processo 

de desenvolvimento da tarefa. 

Quanto à opinião sobre o modo como foi conduzida a 

relação do fazer o bolo de fubá com o processo de construção de 

texto, assim um acadêmico se expressou: “Achei bem interessante 

 
5 Os nomes dos alunos foram substituídos por letras aleatórias do alfabeto para 
preservar a identidade dos mesmos. 
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fazer este trabalho, fazer a relação de duas coisas completamente 

diferentes uma da outra, não imaginava que tinha fundamento e 

realmente conseguimos fazer.” (Gestão — 29/05/03 — E. C.) 

A opinião de E.C. evidencia o quanto os alunos estão 

acostumados a ver o comum, o trivial no que observam. Entre outros 

depoimentos que endossam o que foi dito, está o seguinte: “[a 

atividade] Bem elaborada. Ao fazer o bolo em casa, não imaginava o 

teor da receita ou, o porque de se fazer o bolo. Após, em sala de 

aula, conseguimos entender o real motivo de se fazer o bolo: 

entender o paper.” (Gestão — 29/05/03 — Aluno J. L.P.) O aluno 

deixa claro o que muitos alunos se questionavam, por que fazer um 

bolo e trazer para a faculdade? Esta curiosidade foi dissipada quando 

se discutiram em sala as possíveis relações entre o bolo e o paper. 

Quanto à resposta sobre o modo como o aluno viu a 

atividade de leitura de um livro, de um artigo, das relações possíveis, 

do paper e do bolo no espaço universitário, assim um acadêmico se 

manifestou:  

 

Achei muito criativa esta iniciativa, a atividade foi bem 
gratificante no meu ponto de vista. Já no espaço universitário 
isto serviu para que tivéssemos que pensar mais antes de 
fazermos alguma coisa, com isso, conseguimos entender bem 
melhor o que se refere relacionar objetos a textos, ou vice-
versa. (Gestão — 29/05/03 — A. S.) 

 

O que A.S. diz é que gostou do que fez e que achou a 

atividade criativa, mas que criatividade em tarefa exige pensar. Essa 
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característica é positiva, pois o que se encontra, muitas vezes, é 

um comodismo em alunos quando se exige raciocínio. O fato de a 

tarefa exigir encontrar pontos comuns no livro e na reportagem e 

escrever sobre esses elos despertou no aluno uma atuação na tarefa 

diferente da usual, em que muitos alunos fazem determinados textos 

sem saber o porquê os estão escrevendo. 

Os depoimentos dos alunos e as fases descritas acima 

evidenciam que o espaço universitário não é unicamente o espaço 

da leitura escrita, há de se resgatar outras formas de ler. 

 

Leitura é o exercício constante, reflexivo e crítico da capacidade 
que nos é inerente de ouvir e entender o que nos diz a 
realidade que nos cerca e da qual também somos parte 
integrante. É o exercício da captação, através dos mais 
variados símbolos, sinais e manifestações, da 
informação, conteúdo e mensagem que os outros nos 
transmitem sobre a realidade, tanto nossa quanto 
deles. É o exercício do intercâmbio entre as informações 
recebidas. É o exercício da capacidade de formar nossa própria 
visão e explicação sobre os problemas que enfrentamos e que 
se constituem, para nós, em constante provocação no sentido 
de lhes oferecer respostas e soluções adequadas. (LUCKESI, 
2003, p. 122,  grifo nosso). 

 

Luckesi defende que cada ser humano é capaz de ler. Lê-

se a todo o instante o que está a volta. Esta característica é própria 

de cada pessoa e faz parte da leitura primeira, aquela que o 

indivíduo pratica no seu meio a partir de sua experiência. 

Transformar essa leitura em texto para um outro ler é uma atividade 

não exclusiva da universidade, mas que exige do escritor o domínio 

de habilidades lingüísticas da língua. Foram essas habilidades que os 
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alunos praticaram ao relacionar o processo de feitio do bolo com o 

de execução do paper.  

Explorar formas variadas de leituras e orientar os 

acadêmicos para a produção textual é um caminho possível para que 

os alunos entendam que a escrita é um modo de perpetuar o 

conhecimento e a leitura é um caminho de acesso ao que já foi 

pesquisado ou está sendo pesquisado sobre o homem e o mundo.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Proporcionar leituras variadas, acompanhar o educando 

durante seu desenvolvimento na leitura, esclarecer as dúvidas do 

estudante e criar condições de produção textual são alternativas 

viáveis e de bons resultados. A experiência da disciplina de 

Comunicação Empresarial I, em 2003, mostrou que a combinação 

dessas quatro ações podem resolver o problema da má qualidade de 

leitura e de escrita do acadêmico no primeiro período do ensino 

superior. 
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