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Resumo  
 
 
 Esta tese tem como tema o estudo da trajetória de leitores oriundos do meio rural, com o 
objetivo principal de compreender o desenvolvimento das práticas de leitura através da 
análise das estruturas individuais, ao investigar: a) as circunstâncias sociais do passado que 
contribuíram no processo de incorporação da disposição à leitura; b) os meios e os modos de 
ler e a apropriação da leitura de seis atores rurais. Os pressupostos teóricos que nortearam a 
análise estão vinculados aos estudos da história da leitura, a partir do que propõe o historiador 
Roger Chartier, e aos conceitos da sociologia da leitura e da cultura, discutidos por Bernard 
Lahire. A investigação foi realizada com indivíduos moradores na região sul do Estado do Rio 
Grande do Sul, reconhecidos na localidade onde residem como leitores assíduos. Trata-se de 
seis leitores, quatro homens e duas mulheres, que nasceram e cresceram no meio rural, 
possuem pouca escolarização, têm mais de 70 anos de idade, e leem cotidianamente, de forma 
não profissional. O aporte metodológico esteve vinculado à proposta da sociologia à escala 
individual, na qual o indivíduo deve ser investigado profundamente, de modo a apreender a 
pluralidade interna dos indivíduos singulares. Sendo assim, foram realizadas de quatro a seis 
entrevistas em profundidade com cada um dos leitores investigados. Ao analisar a trajetória 
destes leitores foi possível esboçar uma imagem das práticas de leitura no mundo social, 
evidenciando o leitor como indivíduo singular no campo social, permeado por relações de 
sociabilidade que o constituem. Neste sentido, os resultados desta pesquisa demonstraram que 
diferentes instâncias de socialização contribuem no processo de incorporação da disposição 
leitora, e que os leitores vivenciam diferentes relações com a leitura durante a trajetória de 
vida, por estarem submetidos a forças interna (disposições) e a forças externas (contextos) que 
interferem na ação. Em relação às maneiras de ler, a análise evidenciou práticas de leitura 
silenciosas e extensivas, ou seja, leituras solitárias e em silêncio, de um significativo número 
de  textos,  com  exceção  da  prática  de  leitura  de  uma  “leitora  da  Bíblia”. Ao que se refere aos 
modos de apropriação dos textos, foi possível perceber disposições ético-práticas, nas quais 
se pressupõe uma participação, uma identificação com o texto lido, vinculada a identidade 
sócio-histórica dos leitores. 
 
 
Palavras-Chave: História da Educação; História da Leitura; Sociologia da Leitura; Práticas 
de Leitura Individuais; Leitores Rurais. 
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Abstract 

 

The theme of this thesis is the study of the trajectories of readers who come from the rural 
area; its main objective is to understand the development of reading practices through the 
analysis of individual structures, by investigating: a) the social circumstances of the past 
which contributed in the process of incorporating reading inclination.; b) the means and the 
modes of reading and the reading appropriation of six rural actors. The theoretical tenets 
which guided the analysis are related to the history of reading studies, regarding the proposals 
of Roger Chartier, and the sociology of reading and the culture concepts discussed by Bernard 
Lahire. The investigation was performed with individuals living in the southern region of Rio 
Grande do Sul State, known in their locale as assiduous readers. They are six readers, four 
men and two women born and raised in the rural area, over 70 years old, with poor schooling 
and daily reading in a non-professional way. The methodological approach is related to the 
proposal of sociology on an individual scale, in which the individual must be deeply 
investigated, to apprehend the inner plurality of unique individuals. Thus, from four to six 
interviews were taken profoundly with each one of the readers investigated. The analysis of 
these   readers’   trajectories  made possible the outline of an image of reading practices in the 
social world, evincing the reader as unique individual in the social field, pervaded by 
sociability relations which constitute him. In doing so, this research results demonstrated that 
different instances of socialization contribute to the process of incorporating reading 
inclination, and that the readers experience different relations with reading during their life 
trajectory, by being subordinated to internal forces (inclinations) and to external forces 
(contexts) which interfere in action. Considering the modes of reading, the analysis evinced 
silent and extensive reading practices, i.e., lonely and silent readings of a significant number 
of   texts,   except   the   reading   practice   of   a   “Bible   reader”.   Referring   to   the   modes   of  
appropriation of texts, it was possible to notice some ethic-pratical inclinations, in which one 
may assume participation, identification with the read text, related to a sociohistorical identity 
of the readers. 

 

Keywords: History of Education; History of Reading; Sociology of Reading; Individual 

Reading Practices; Rural Readers. 

 

 

 



7 
 

 

Lista de Figuras  

 

 

Figura 1 Diplomas e Certificados expostos na sala de Nei......................... p.90 

Figura 2 Henrique durante a campanha eleitoral de Leonel de Moura 
Brizola.......................................................................................... 
 

 
p.101 

Figura 3 Marcas leitoras nos livros de Henrique........................................ p.133 

Figura 4 Recorte de jornal conservado por Nei.......................................... p.140 

Figura 5 Dedicatória presente em um dos livros de Nei............................. p.142 

Figura 6 Dedicatórias dos livros de Ismael................................................. p.146 

Figura 7 Cadernetas: suportes de escrita utilizados por Ismael................... p.148 

Figura 8 Cadernos: suportes de escrita utilizados por Ismael...................... p.149 

Figura 9 Bíblia de Ondina........................................................................... p.173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1 Relação de entrevistas realizadas na primeira etapa da pesquisa...... p.19 

Tabela 2 Relação de entrevistas realizadas...................................................... p.53 

Tabela 3 Principais características dos atores analisados................................. p.80 

Tabela 4 Livros do acervo particular de Henrique – Esfera Histórica............. p.128 

Tabela 5 Livros do acervo particular de Henrique - Esfera Literária 
(romance, conto, biografia e outros)................................................. 

 
p.129 

Tabela 6 Livros do acervo particular de Henrique - Esferas: Didática, 
Política e Religiosa............................................................................ 

 
p.130 

Tabela 7 Livros do acervo particular de Nei – Esfera Histórica...................... p.135 

Tabela 8 Livros do acervo particular de Nei - Esferas: Literária, Sociológica 
e Legislativa...................................................................................... 

 
p.136 

Tabela 9 Revistas do acervo de Nei................................................................. p.138 

Tabela 10 Recortes de Jornais conservados por Nei.......................................... p.139 

Tabela 11 Livros do acervo particular de Ismael – Esfera Histórica................. p.144 

Tabela 12 Livros do acervo particular de Ismael - Esferas: Didática, Agrícola 
e Literária.......................................................................................... 

 
p.145 

Tabela 13 Livros do acervo particular de Antonio – Esfera Histórica............... p.152 

Tabela 14 Livros do acervo particular de Antonio – Esfera Didática................ p.156 

Tabela 15 Livros do acervo particular de Antonio - Esferas: Literária, 
Jornalística e Religiosa...................................................................... 

 
p.158 

Tabela 16 Livros da irmã de Tecla - Esfera Literária........................................ p.163 

Tabela 17 Livros do acervo particular de Tecla - Esfera Literária.....................  p.164 

Tabela 18 Livros do acervo particular de Tecla - Esferas diversas.................... p.166 

Tabela 19 Livros retirados por Tecla da Biblioteca Municipal de Canguçu...... p.167 

Tabela 20 Livros do acervo particular de Ondina – Esfera Religiosa................ p.171 
 

 

 



9 
 

 

Sumário  

 

 Apresentação.......................................................................................................... 11 

 Introdução.............................................................................................................. 15 

1 - Aspectos teórico-metodológicos: os pilares da investigação..............................  22 

 1.1 - Patrimônios individuais: disposições sociais incorporadas......................... 29 

 1.2 -  Práticas individuais: dos modos de ler à apropriação da leitura................. 40 

 1.3 - Dispositivos metodológicos que instrumentalizaram a investigação.......... 45 

 1.4 -  A experiência metodológica da pesquisa de campo................................... 51 

2 - Rural versus urbano:  o  “onde”  das  práticas  de  leitura..................................... 59 

 2.1 - Representações sobre a leitura rural na história da leitura.......................... 60 

 2.2 -  Estudos Contemporâneos: o rural permanece em contraposição ao 

urbano.......................................................................................................... 

 

64 

 2.3 -  A dualidade entre rural e urbano na origem da sociologia rural................. 72 

3 - Perfis Sociais: a gênese da disposição leitora...................................................... 78 

 3.1 -  Tecla: a disposição leitora prevaleceu aos anos em estado de vigília .......  81 

 3.2 - Nei: uma disposição fortemente incorporada, “com  cinco  anos  eu  já  lia  

jornal”......................................................................................................... 

 

88 

 3.3 - Henrique: a disposição para crer como gênese da disposição leitora........ 95 

 3.4 -  Antonio: contextos de atualização revelam a disposição incorporada....... 102 

 3.5 -  Ismael:  um  leitor  assíduo  “quase analfabeto”  ........................................... 107 

 3.6 - Ondina: uma disposição leitora vinculada à religiosidade.......................... 116 

 



10 
 

4 - Práticas de leitura: dos acervos aos modos de ler..............................................  124 

 4.1 -  Henrique: os livros revelam sua admiração por Getúlio Vargas................ 127 

 4.2 -  Nei: uma prática revelada na oralidade que não se dá a ver....................... 134 

 4.3 -  Ismael: leituras e escritas, livros, fotocópias e manuscritos....................... 143 

 4.4 -  Antonio: disposição para ler e para aquisição de livros............................. 151 

 4.5 -  Tecla: a herança familiar no acervo e nas práticas de leitura..................... 161 

 4.6 - Ondina: a materialidade de sua Bíblia revela suas práticas de leitura......... 170 

 4.7 - As maneiras de ler na experiência dos indivíduos leitores.......................... 175 

5 - Apropriações ético-práticas nos sentidos atribuídos à leitura........................... 183 

 5.1 - As singularidades das práticas de leitura individuais.................................. 187 

 5.2 -  Considerações sobre as disposições leitoras dos atores analisados............ 211 

 Considerações Finais.............................................................................................  214 

 Referências............................................................................................................. 223 

 Apêndice................................................................................................................. 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

Apresentação  

 

 
No jogo perpétuo das relações entre o que interiorizamos e o que enfrentamos 
continuamente com novas situações, dificilmente aprendemos a nos conhecer, 
por vezes nos surpreendemos e, em todos os casos, nunca somos detentores de 
uma   espécie   de   “verdade   pessoal”.   A   sociologia,   da   forma   como   a   vejo   e  
imagino, pode nos ajudar a progredir no conhecimento de nós mesmos e dos 
outros (LAHIRE, 2004, prólogo XIII).  
 
 

O texto citado acima, de certo modo, apresenta esta pesquisa na perspectiva das 

motivações que me levaram a investir na temática que foi problematizada na investigação. A 

opção por estudar os leitores e a leitura do/no meio rural não se deu ao acaso, mas está 

relacionada   com  o   “jogo  perpétuo   das   relações”   entre   o   que   foi   interiorizado   em  diferentes  

momentos e às novas situações vivenciadas por mim, de modo que, ao apresentar a 

investigação,   percebo   não   ser   detentora   de   uma   “verdade   pessoal”,   já   que   o   enfrentamento  

diário de novas situações de socialização, combinado com as disposições incorporadas 

anteriormente,  desperta  o  desejo  de  conhecer  a  mim  mesma  ao  “progredir  no  conhecimento”  

dos outros.  

As relações que estabeleci com o espaço rural desde a infância, no âmbito familiar e 

escolar, e a minha trajetória acadêmica se cruzam nesta pesquisa; minhas certezas, dúvidas e 

inquietudes foram entrelaçadas na construção deste projeto. Apresentar o mundo rural através 

da investigação científica despertou-me interesse ainda enquanto aluna do curso de 

Licenciatura em História, concluído em 2002, no Instituto de Ciências Humanas da UFPel. Na 

monografia realizada no final da graduação, investiguei o processo de migração de 

descendentes alemães da zona rural para um bairro específico da cidade de Pelotas, o bairro 

Três Vendas, caracterizado pela significativa presença da etnia alemã. No Curso de 

Especialização em História do Brasil, realizei um projeto de intervenção para o município de 

Morro Redondo (RS), propondo a criação de uma instituição museológica que viesse a 

preservar e valorizar a memória histórica de seus habitantes. No ano de 2003, durante a 

Especialização, fui nomeada professora de História neste mesmo município, onde trabalhei 

 

 



12 
 

por cinco anos com turmas de 5ª a 8ª série, em uma escola rural. Neste período, de grandes 

aprendizagens, a relação com o meio rural foi sendo intensificada.  

No ano de 2005, ao ingressar no mestrado em Educação no PPGE da Faculdade de 

Educação da UFPel, dediquei-me a compreender a trajetória de vida profissional de 

professoras primárias leigas, sob a orientação da Profª. Drª. Eliane Peres. Foi possível apurar 

que a prática docente leiga estava, especialmente, ligada às escolas rurais, onde as professoras 

inexperientes deveriam experimentar sua prática pedagógica, o que demonstrava a visível 

diferença de tratamento entre as escolas rurais e urbanas.  

Após o mestrado, na condição de integrante do grupo de pesquisa HISALES – História 

da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (FaE/UFPel-CNPq) –  tive contato 

com outras leituras e perspectivas de pesquisa, passando, assim, a direcionar meu interesse a 

temáticas vinculadas à História da Leitura. Ao buscar a literatura sobre o tema e participar de 

debates e ensaios acadêmicos, percebi, por um lado, a História da Leitura extremamente 

vinculada às práticas urbanas, uma vez que o espaço urbano concentra condições favoráveis 

para o desenvolvimento de tal prática. Por outro lado, observei a ausência significativa de 

estudos relacionados aos leitores rurais e suas práticas de leitura. Meu envolvimento com o 

“mundo  rural”  me   fez  questionar  a  aparente  ausência  da   leitura  neste  espaço  e  vislumbrar  a  

possibilidade de investigar esta temática de maneira mais profunda. Como bem afirmam 

Bogdan e Biklen, ao referirem-se   à   escolha   de   um   tema   de   pesquisa,   “a   própria   biografia  

pessoal  influencia,  de  forma  decisiva,  a  orientação  de  um  trabalho”  (1994,  p.85).  Assim,  com  

o propósito de estudar leitores rurais, ingressei no Doutorado deste Programa de Pós-

graduação, no ano de 2008. 

 Certamente,   assim   como   sugere   Lahire,   “as   disposições   incorporadas”   em   outros  

momentos motivaram a realização desta pesquisa que tem como palco o meio rural. Durante a 

realização das entrevistas, das leituras e da organização deste texto, por diversas vezes 

busquei minhas memórias de infância e de adolescência. O que elas me dizem sobre minha 

proximidade com os livros e com a leitura? Inicialmente pareceu-me não haver resquícios de 

livros e leituras em minhas memórias. Concluí, por algum momento, que não tive relação com 

os livros na infância. Contudo, as lembranças adormecidas foram sendo reconstruídas a cada 

entrevista realizada, as histórias narradas me despertavam novas recordações, como também 

as disciplinas realizadas sobre Cultura Escrita e História da Leitura, ministradas pela Profª. 

Drª. Eliane Peres, que direcionaram meu olhar no sentido de perceber a imersão que temos 

desde muito cedo na sociedade grafocêntrica. No decorrer desta pesquisa pude reviver 
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momentos   significativos   de  minha   vida   que   estavam   em   “estado   de   vigília”   (Cf.   LAHIRE,  

2002), dentre estes, considero significativo destacar uma situação em especial.  

 Ao revisitar os espaços e as práticas vivenciadas na infância, deparei-me com a 

lembrança de um livro de capa dura, com textos e gravuras em preto e branco, que pertencia a 

meu avô materno. Eu tinha aproximadamente seis anos e, sentada no sofá, folheava admirada 

aquele livro que não poderia ser lido, ao menos não por muitas vezes. Conforme afirmava 

minha   avó,   aquele   livro   tinha   deixado   uma   moça   de   sua   família   “variada   da   cabeça”  

(perturbada emocionalmente). Ela teria lido por diversas vezes aquelas histórias e isso teria 

lhe causado problemas emocionais. Portanto, a recomendação era: “este livro tem histórias 

que podem deixar a pessoa variada, a fulana ficou variada porque leu muitas vezes este 

livro” (recordando as palavras da minha avó Nair). Isso me despertava curiosidade, mas, 

acima de tudo, medo; se era um livro tão perverso era melhor não lê-lo nem uma só vez! 

Como bem expressa Petit (2008), a prática da leitura pode ser uma atividade arriscada, 

“quando   pressupõe   entrar   em   conflito   com   os   modos   de   vida,   com   os   valores   próprios   do  

grupo  ou  do  lugar  em  que  se  vive”  (p.  104).     

Depois de envolver-me com esta pesquisa e de rememorar tais situações, surgiu o 

desejo  de  reencontrar  o  “livro  proibido”.  O  que  haveria  de  tão  perigoso  em  sua  leitura?  Com  o  

falecimento de minha avó, todas as referências daquela casa se perderam e, embora 

acreditasse ser difícil encontrá-lo,   recorri   à   família   e   o   encontrei.  Então,   ali   estava   o   “livro  

proibido”,   intitulado  Histórias Escolhidas das Escrituras Sagradas1, de James Edson White. 

O sentimento de medo daquela menina havia dado lugar à curiosidade da pesquisadora que 

iria lê-lo sem hesitar. Percebi que se tratava de uma coletânea de histórias bíblicas, sendo as 

primeiras 57 páginas com lições a serem utilizadas por pais ou mestres na alfabetização das 

crianças; a partir da página 58 até a página 197, os textos são destinados ao púbico adulto, e 

versam   sobre   temas   bíblicos.   O   primeiro   texto   tem   como   título   “Lucifer”,   que,   segundo   o  

texto, é aquele por quem conhecemos como satanás ou diabo, uma criatura criada por Deus 

que se rebelou contra o seu criador. Da mesma forma, as demais histórias apresentadas trazem 

passagens trágicas da Bíblia, com títulos como: A destruição pelo dilúvio, A torre de Babel, 

Destruição de Sodoma, entre outras. Assim, a mensagem central do livro é direcionada para a 

obediência e o temor a um Deus Poderoso que castiga os malfeitores. Pude, então, 

                                                             
1 WHITE, James Edson. Histórias Escolhidas das Escrituras Sagradas. São Paulo: Casa Publicadora 

Brasileira, s/d. 
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compreender as advertências da minha avó, a leitura intensiva destas histórias talvez pudesse, 

de algum modo, produzir sentimentos de temor, mexendo com a espiritualidade dos leitores. 

Juntamente com esta lembrança vieram outras, como a do primeiro livreto de histórias 

bíblicas que ganhei na Escola Dominical. Nunca havia pensado na importância que tal obra 

teve na minha infância, um livro com algumas ilustrações para serem pintadas e pequenas 

histórias sobre a vida de Jesus, que muitas vezes meu pai leu para mim. Lembrei também da 

professora primária lendo para a classe a história de Joãozinho e Mariazinha e a instigante 

aventura pela floresta. Lembrei-me dos livros retirados na biblioteca da escola, por exigência 

do professor de Português, e que dificilmente eram lidos pela classe; do livro que ganhei da 

avó   paterna   quando   ingressei   no   curso   de   História,   um   “livro   de   família”,   que   meu   avô  

recebeu como homenagem da prefeitura de Pelotas no sesquicentenário da imigração alemã. 

Aos poucos fui me surpreendendo com minhas lembranças e percebendo que mesmo não 

sendo uma leitora assídua, durante a infância e a adolescência, os livros estiveram presentes 

de alguma forma em minha vida, podendo inclusive problematizar a influência deles nas 

disposições incorporadas ao longo de minha trajetória.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p.86), a pesquisa qualitativa exige um toque de 

paixão, motivação e dedicação do pesquisador, só assim haverá fôlego suficiente para a 

realização de um bom trabalho, pois, sem um estímulo pessoal, a pesquisa corre o risco de 

tornar-se um trabalho banal. Essas memórias de infância e adolescência foram reconstruídas 

pelo olhar investigativo da doutoranda em Educação, atual professora do Departamento de 

História do ICH/UFPel, que vivenciou situações diversas de socialização durante os anos de 

formação acadêmica e que hoje busca compreender as práticas de leitura rurais, procurando, 

de algum modo, também, compreender-se enquanto leitora. O estudo que ora apresento foi 

realizado com paixão..., encontrar cada leitor, ser surpreendida por suas histórias, 

compreender as relações que estabelecem com a leitura, foram situações extremamente 

prazerosas que deixaram o trabalho árduo mais leve e os resultados mais consistentes. É com 

o mesmo entusiasmo que convido os leitores a descobrirem as diversas facetas das leituras 

realizadas por seis leitores oriundos do meio rural, que foram problematizadas nesta pesquisa.   
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Introdução 

 

 

 

Para Lopes e Galvão (2001), ao se fazer história, ou mesmo, ao se buscar compreender 

o mundo com a intencionalidade de um historiador, torna-se necessário, acima de tudo, 

vontade  e  disponibilidade  “para   ler,  ver,  ouvir  e  contar...  o  outro”  (p.16).  Nesta  perspectiva, 

esta   investigação   foi   desenvolvida   diante   da   intenção   de   “contar   o   outro”,   especialmente,  

aquele  que  é  pouco  “ouvido”  e  “contado”  em  estudos  acadêmicos.  O  que  se  sabe  efetivamente  

sobre a trajetória de leitores do meio rural do Sul do Brasil? Poucas são as referências sobre as 

práticas de leitura rurais, mesmo considerando o crescente número e a importância das 

pesquisas realizadas sobre história da leitura e da cultura escrita no Brasil, com menção a 

autores como Ana Maria Galvão (2001, 2007), André Belo (2002) Márcia Abreu (2005, 

2006), Vera Masagão Ribeiro (2004), entre outros. Sendo assim, esta investigação propõe-se a 

contribuir com os estudos da história e da sociologia da leitura, dando visibilidade às práticas 

de leitura de indivíduos que se constituíram leitores no meio rural.  

De modo mais amplo, estudos vinculados à história do livro e da leitura a nível 

internacional são amplamente reconhecidos, com as obras de Robert Darnton, Daniel Roche e 

Roger Chartier, entre outros, que se destacam por investigações relacionadas a essa temática. 

São historiadores que investigam de maneira geral o ciclo que compreende a história do livro, 

ocupando-se do autor, do editor, do impressor, do distribuidor, do vendedor e, por fim, do 

leitor. Para Darnton (1995), a história do livro compreende cada fase desse processo, em todas 

as suas variações no tempo e no espaço, e em todas as suas relações com outros sistemas – 

econômico, social, político e cultural – no meio circundante. Conforme Darton (1995), definir 

como os leitores assimilam seus livros é o estágio do circuito do livro que oferece maiores 

dificuldades de estudo. As maneiras como se lia e como se lê na contemporaneidade e como 

ocorrem os processos de apropriação da leitura continuam a ser questionados, pois ainda 

pouco se sabe sobre o significado da mesma na vida humana. Desta forma, analisar o sentido 
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atribuído aos textos pelos leitores, especialmente quando estes estão imersos em práticas 

sócio-culturais vinculadas à oralidade, não é tarefa fácil, segundo os autores citados. 

Contudo, entende-se que as novas possibilidades de estudo, que correspondem às 

novas correntes teórico-metodológicas do fazer histórico, têm possibilitado tais investigações 

ao oferecer um suporte teórico no qual o indivíduo ganha espaço e representatividade como 

sujeito único, porém, vinculado a um determinado grupo social. O pesquisador, por sua vez, 

ao   se   dispor   a   “contar”   as   diferentes   práticas   sociais,   de   diferentes   indivíduos,   contribui  

também para a construção de uma prática voltada para a possibilidade de compreender as 

diversidades presentes nas relações humanas. Ao mesmo tempo, com o alargamento e a 

diversificação de objetos e fontes de investigação, as pesquisas passam a incluir e a valorizar 

sujeitos esquecidos, dando visibilidade às suas práticas, usos e costumes, por vezes, em 

pequena escala de observação.   

Darnton (1995), ao referir-se especialmente à história da leitura, afirma que, apesar de 

uma volumosa literatura no campo da psicologia, da fenomenologia, da textologia e da 

sociologia da leitura, esta continua uma prática misteriosa. Os processos que envolvem a 

prática da leitura ainda são questionados sob diversos aspectos. Entretanto, estudos já 

realizados trouxeram uma grande quantidade de informações sobre a história da leitura e dos 

leitores. Robert Darnton (2001), por exemplo, investigou cartas escritas por Ranson, um leitor 

rousseauista do século XVI, verificando o quanto a leitura e a vida cotidiana se 

entrecruzavam; Jean Hébrard (2001) analisou um documento com as memórias de Valentin 

Jamery-Duval, um camponês autodidata, do século XVIII; Carlo Ginzburg (1987) encontrou 

referências a um leitor entre os documentos da Inquisição e, assim, fez ressurgir a história de 

um moleiro de Friuli, um homem comum do século XVI, perseguido e condenado pela 

Inquisição. Este homem, chamado Menocchio, ao ser interrogado por diversas vezes pelos 

inquisidores, assume uma posição não-cristã, postura advinda de suas leituras, pois ao ler, 

construía e transformava o conteúdo lido. O autor relaciona, assim, a origem de Menocchio 

ligada  à  cultura  oral,  à  apropriação  que  fazia  dos  textos  lidos.  Segundo  o  autor,  a  “chave  de  

suas   leituras”   ligada   à   outra   cultura   contribuía   no   sentido   de   “deformar”   as   leituras   que  

realizava.  

No entanto, Chartier (1998), ao abordar a apropriação que os leitores comuns fazem 

das   leituras  que  realizam,  chama  a  atenção  para  a  “tentação  de  caracterizar  a  maneira  de   ler  

dos mais humildes como se todos fossem outros tantos Menocchios e como se a 

especificidade   da   leitura   “popular”   se   devesse   ao   deslocamento   dos   textos,   à  
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descontextualização  dos  fragmentos,  à  adesão  à   liberalidade  do  sentido”  (p.129).  Da  mesma  

forma, torna-se pertinente relativizar a ideia que permeia especialmente o senso comum de 

que a leitura entre os grupos sociais menos favorecidos economicamente não é uma prática 

recorrente e, por vezes, percebida como desnecessária. Os estudos demonstram que tais 

práticas existem desde os primórdios da sociedade moderna e, em alguns casos, apresentam-

se de forma bastante expressiva. Contudo, pode-se atribuir às práticas de leitura atuais o 

mesmo sentido que Ginzburg atribui às leituras de Menocchio?  Qual a apropriação que os 

indivíduos do século XXI têm sobre as leituras que realizam? Estas são apenas algumas 

questões que permitem caracterizar e problematizar o campo da história e da sociologia da 

leitura. 

Darnton (1995), mesmo diante dos estudos realizados, ainda clama por uma história da 

leitura  mais  ampla,  que  atinja  os  “comos”  e  os  “porquês”  que envolvem as práticas de leitura, 

afirmando  que:  “há  de  ser  possível  desenvolver  uma  história,  bem  como  uma  teoria  da  reação  

do leitor. Possível, mas não fácil, pois os documentos raramente mostram os leitores em 

atividade, modelando o sentido a partir dos   textos   (p.148)”.   Sendo   assim,   entende-se que a 

investigação sobre práticas de leitura vinculada à proposta teórico-metodológica da sociologia 

à escala individual (LAHIRE, 2002, 2004, 2005) pode contribuir significativamente para 

ampliar o conhecimento neste campo de estudo, uma vez que a história da leitura será 

analisada a partir dos leitores em ação, de suas trajetórias e do vínculo que constituíram com a 

leitura. Frente a esta concepção teórica, deve-se considerar que diante da singularidade de 

cada indivíduo, há uma pluralidade interna que precisa ser observada na compreensão das 

disposições para o ato da leitura.  

Este estudo, ao procurar compreender práticas de leitura de indivíduos oriundos do 

meio rural, investiga a trajetória de seis leitores que viveram ou ainda vivem nesse espaço. 

Para tanto, apoia-se no suporte teórico oferecido por dois autores franceses, a saber, o 

historiador Roger Chartier e o sociólogo Bernard Lahire. Entre os estudos desenvolvidos por 

Roger Chartier, no âmbito da História Cultural, o autor propõe relevante discussão sobre os 

modos de ler e a apropriação das práticas de leitura ao longo dos séculos, oferecendo, 

também, embasamento para a compreensão das práticas contemporâneas de leitura. Por sua 

vez, Bernard Lahire, em seus estudos sobre a sociologia da educação e da cultura, apresenta a 

possibilidade de compreender o social a partir do individual, buscando observar os esquemas 

de socialização que permitem aos indivíduos incorporarem patrimônios individuais de 

disposições.  
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Deste modo, a contribuição primeira da tese direciona-se no sentido de investigar a 

relação de indivíduos vinculados ao meio rural com as práticas de leitura, por meio da análise 

da trajetória individual de leitores oriundos de comunidades rurais. Assim, a partir da 

concepção da sociologia à escala individual, tem-se por objetivo principal compreender o 

desenvolvimento dessas práticas de leitura através da análise das estruturas individuais,  

investigando: 

a) as circunstâncias sociais do passado que contribuíram no processo de incorporação da 

disposição à leitura; 

b) os meios e os modos de ler e a apropriação da leitura de seis atores rurais. 

O objetivo deste estudo começou a ganhar forma ainda em 2007, quando o pré-projeto 

de tese foi apresentado ao PPGE da FAE-UFPEL. Nesta ocasião, haviam sido realizadas 

entrevistas com três leitores como forma de demonstrar a potencialidade do estudo. Os atores, 

Nei, Antonio e Henrique, foram os primeiros a falarem sobre suas vivências rurais e suas 

práticas de leitura. Com o ingresso no doutorado, no ano de 2008, procurou-se ampliar o 

quadro de depoentes, buscando localizar indivíduos que vivessem no meio rural ou fossem 

oriundos destes locais, sendo reconhecidos como leitores. 

O termo leitor, neste caso, ultrapassa a capacidade de decifrar um texto escrito, por ter 

uma amplitude que vai além da prática cotidiana e utilitária de decodificação do código. Aqui, 

se caracteriza por leitores aqueles indivíduos que leem constantemente e intensamente, com o 

intuito de instruírem-se, informarem-se ou apenas por prazer de ler, apropriando-se 

singularmente do texto lido, de forma não profissional. Assim, estes leitores serão 

denominados como leitores assíduos, no mesmo sentido apresentado por Petrucci (1998, p. 

211) ao referir-se aos leitores  ditos  “firmes”,  que  leem  avidamente  e  por  convicção,  formando  

opinião sobre o texto lido. 

O grupo de leitores assíduos foi sendo ampliado de diversas formas, as quais foram 

denominadas como rede de contatos. Foram contatadas diversas pessoas e de diferentes 

maneiras, por telefone, pela internet ou pessoalmente, divulgando-se a ideia da pesquisa entre 

familiares, vizinhos, amigos, colegas de pesquisa, colegas de trabalho, e profissionais que 

atuam no meio rural, como no caso dos extensionistas rurais da Emater/RS 1F

2 dos municípios 

de Cerrito, Morro Redondo e Pelotas, assim como os agentes de saúde do município de Morro 

Redondo, que visitam mensalmente as famílias rurais. A relação com estes profissionais 

                                                             
2  Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural.     
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contou com a disponibilidade e interesse pessoal de cada um, resultando na indicação de 

vários leitores assíduos. 

Deste modo, foi localizado um número superior a 20 pessoas no primeiro semestre de 

2008. No entanto, algumas das indicações não chegaram a ser contatadas, por não 

corresponderem às características da pesquisa. Em outros casos, foram as pessoas que 

apresentaram dificuldades para a realização da entrevista, alegando problemas de saúde, falta 

de tempo ou, ainda, negando que tivessem algo a dizer que pudesse contribuir para a 

investigação. Contudo, diante de um contato prévio e mediante a referência de pessoas 

próximas, quatorze indivíduos foram entrevistados inicialmente. Entre os leitores 

participantes, dez eram moradores do meio rural, enquanto quatro moravam atualmente no 

meio urbano, tendo vivido significativo período de suas trajetórias no meio rural, em 

diferentes municípios da região sul do Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se dos leitores 

relacionados na tabela 1: 

 

                                                     Tabela 1 
       Relação de entrevistas realizadas na primeira etapa da pesquisa 
 

Nome do 
leitor/a 

Idade do 
leitor/a em 2008 

Indicação de pessoas 
próximas à pesquisadora 

Carina 16 anos Amigo da família 
Luciane 25 anos Professora  de escola rural 
Gessy 35 anos Extensionista rural Emater 
Alaíde 55 anos Extensionista rural Emater 
Elbino 68 anos Professora de escola rural 
Ondina 72 anos Agente de Saúde Rural 
Eva 75 anos Ex-colega de Graduação e 

Professora  de escola rural 
Tecla 76 anos Indicação da Biblioteca Pública 

de Canguçu 
Antonio 80 anos Amigo da família 
Dário 83 anos Ex-colega de Graduação e 

Professora de escola rural 
Ismael 87 anos Ex-colega do Ensino 

Fundamental 
Waldemar 90 anos Colega de Pesquisa do 

PPGE/FAE 
Henrique 90 anos Colega de Pesquisa Grupo 

Hisales 
Nei 92 anos Ex-colega de Graduação 
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Como é possível perceber, as indicações foram provenientes de diferentes pessoas, 

resultado de variadas relações da pesquisadora com o meio rural. Duas professoras que atuam 

em escolas do meio rural indicaram quatro leitores, que conheciam através de seus alunos. 

Uma extensionista rural da Emater indicou as leitoras Alaídes e Gessy, acompanhando a 

pesquisadora até a distante localidade rural em que elas residem. Uma agente de saúde 

indicou a leitora Ondina. Colegas, amigos e familiares envolveram-se na busca apontando 

diversos nomes. A leitora Tecla, contudo, foi localizada em visita feita à Biblioteca Pública de 

Canguçu, por indicação do leitor Nei, que durante a entrevista exploratória mencionou que 

esta Biblioteca era frequentada por ele durante o período escolar. Em busca de registros sobre 

as práticas leitoras de Nei, que não mais existiam nos arquivos da biblioteca, a atendente 

indicou Tecla, definindo-a como uma mulher  de  origem  rural  “amante  dos  livros”.   

Com os catorze leitores, sete homens e sete mulheres, foram realizadas entrevistas, 

inicialmente de maneira exploratória. Os atores apresentavam significativa variação em 

relação à idade, mesmo sendo em maior número aqueles com idade acima de 60 anos. A 

relação que eles estabeleciam com a leitura e o vínculo que possuíam com o meio rural 

também se apresentaram de formas bastante distintas em cada uma das trajetórias. Além 

disso, diante das exigências metodológicas que envolvem uma pesquisa à escala individual, 

na qual o indivíduo deve ser investigado profundamente, de modo a apreender a pluralidade 

interna dos indivíduos singulares, observou-se a necessidade de diminuir o número de atores 

pesquisados.  

O processo de seleção dos atores que passaram a fazer parte deste estudo ficou 

condicionado à disponibilidade e interesse pessoal dos entrevistados, ao mostrarem-se 

dispostos em falar sobre os acontecimentos socioculturais vivenciados e, especialmente, sobre 

suas práticas de leitura. Considera-se esse aspecto bastante importante no processo de seleção 

do grupo investigado por tratar-se   de   um   estudo   que   busca   “as   confidências”   dos   leitores  

sobre suas práticas de leitura. Posterior a disponibilidade dos atores, a seleção seguiu as 

necessidades inerentes à investigação. Optou-se em trabalhar com um grupo que 

aparentemente apresentava-se de forma homogênea, para que se pudesse ter controle das 

variáveis, tais como idade, origem social, período e nível de escolarização, para, então, buscar 

vislumbrar a unicidade/pluralidade de cada indivíduo social. Posteriormente percebeu-se que 

mesmo tendo no social desdobrado um grupo homogêneo, os atores possuem dobraduras 

singulares decorrentes das diferentes formas de socialização (Cf. LAHIRE, 2002).  
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Dessa forma, seis atores passaram a compor o quadro de depoentes, sendo eles: 

Antonio, Nei, Henrique, Ismael, Ondina e Tecla. Trata-se, portanto, de quatro homens e duas 

mulheres que nasceram e cresceram em localidades rurais, possuem pouca escolarização, têm 

mais de 70 anos de idade e envolvem-se cotidianamente com práticas da leitura. Ao analisar a 

trajetória destes leitores foi possível esboçar uma imagem mais profunda sobre as práticas de 

leitura no mundo social, evidenciando o leitor como indivíduo singular no campo social, 

permeado por relações de sociabilidade que o constitui. Neste sentido, através da investigação 

à  escala  individual  foi  possível  “responder  a  interrogações  do  dia  a  dia,  leigas,  mas  essenciais,  

quanto  à  vida  dos  indivíduos  em  sociedade”  (LAHIRE,  2005,  p.36). 

A análise relacionada às práticas de leitura destes seis atores está organizada em cinco 

capítulos nesta tese.  

No capítulo I, são apresentados os aspectos teóricos e metodológicos que deram 

suporte à investigação, no qual se discute os conceitos sociológicos e históricos utilizados na 

compreensão da relação que estes indivíduos estabelecem com a leitura.  

No capítulo II, é problematizada a relação dicotômica entre rural e urbano, que, por 

vezes, leva à representação da ausência da cultura escrita no meio rural.  

No capítulo III, os perfis sociais dos seis leitores são analisados à luz da teoria da 

sociologia à escala individual, com o objetivo de compreender as circunstâncias sociais em 

que estes indivíduos incorporaram a disposição para a prática da leitura.  

No capítulo IV, os livros dos acervos particulares dos atores investigados são 

arrolados e, assim, problematizam-se os meios e os modos de ler de cada um dos seis leitores, 

especialmente sob o enfoque teórico oferecido pelos estudos da história da leitura.   

No último capítulo, a partir do conceito de apropriação de Roger Chartier (2002) e dos 

estudos da sociologia da leitura, a abordagem versa sobre os sentidos atribuídos aos textos dos 

quais estes leitores se apropriam.  
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Aspectos teórico-metodológicos: os pilares da investigação   

 

Capítulo I 
 

Ao vincular esta investigação ao estudo das práticas de leitura, com o objetivo de 

compreender  além  das  práticas,  a  constituição  pessoal  do  leitor  de  “carne  e  osso”  (GALVÃO,  

2001), e sua relação com os livros, torna-se necessário apresentar os subsídios que 

encaminham a discussão, possibilitando a imersão nos dados empíricos.  Observa-se que as 

investigações sobre a leitura, de um modo geral, vinculam-se às novas possibilidades do fazer 

historiográfico, apresentadas pela História Cultural. Conforme Darnton (1995), os estudos 

relacionados à história do livro e da leitura, na sua maioria, foram desenvolvidos inicialmente 

no   contexto   europeu,   especificamente   na   França,   de   forma  que,   “os   novos   historiadores   do  

livro inseriram o tema dentro do leque de assuntos estudados pela Escola dos Annales”   (p. 

110). Ainda conforme o autor:  

 
Ao invés de se deterem em detalhes da bibliografia, tentaram descobrir o 
modelo geral da produção e do consumo do livro ao longo de grandes 
períodos de tempo. Compilaram estatísticas a partir de solicitações de 
privilèges (uma espécie de direito de publicação), analisaram o conteúdo de 
bibliotecas particulares e mapearam correntes ideológicas através de gêneros 
pouco lembrados [...]. Não se interessavam por livros raros e edições de 
luxo; pelo contrário, concentraram-se no tipo mais comum de livros, porque 
queriam descobrir a experiência literária dos leitores comuns. (DARNTON, 
1995, p.110). 

 

A historiografia proposta pelos Annales debruçou-se, em um primeiro momento, sobre 

investigações  que  privilegiavam  abordagens  estatísticas  e  seriais,  direcionada  “ao consumo do 

livro  ao   longo  de  grandes  períodos  de  tempo”,  e  as  grandes  estruturas  sociais.  Sendo  assim,  

ainda que seja uma discussão amplamente realizada, considera-se pertinente abordar a origem 

da   História   Cultural,   visto   “que   por   vezes   se   confunde   a   História Cultural com a Nova 

História, expressão cunhada por Jacques Le Goff para a historiografia dos Annales no final da 

década  de  1970”  (PESAVENTO,  2005,  p.99).  A  História  Cultural  teve  sua  origem  vinculada  

 



23 
 

à escola dos Annales, um movimento que surgiu na França, em 1929, marcando uma virada 

nos domínios da história. Neste momento, a História Cultura pautava-se na renúncia de 

procedimentos baseados no método científico para o levantamento de fontes e para a análise 

de informações, buscando uma abordagem interdisciplinar da história, vinculada aos campos 

da história social e econômica. Durante o século XX, essa proposta teórico-metodológica 

passou por diferentes fases. 

A primeira geração dos Annales foi representada por Marc Bloch e Lucien Febvre, que 

difundiram os ideais contrários ao paradigma da historiografia tradicional com a publicação 

do periódico Annales d´histoire économique et sociale. A segunda geração teve como 

representante Fernand Braudel, que sucedeu Febvre como diretor da revista. A partir dos anos 

1970 desenvolveu-se uma nova fase, com a terceira geração dos Annales, que teve como 

principal expoente Jacques Le Goff. Estas três fases da Escola dos Annales são expostas por 

Burke a partir das ideias predominantes em cada fase: 

 
O que distinguia Bloch e Febvre dos marxistas de seu tempo era 
precisamente o fato de que não combinavam seu entusiasmo pela história 
social e econômica com a crença de que as forças sociais e econômicas tudo 
determinavam. Febvre era um voluntarista extremo, Bloch, um mais 
moderado. Na segunda geração, por outro lado, houve um deslizamento em 
direção ao determinismo, geográfico, no caso de Braudel, econômico, no de 
Labrousse. Ambos foram acusados de tirar o povo da história e concentrar 
sua atenção nas estruturas geográficas e nas tendências econômicas. Na 
terceira geração, no meio de historiadores preocupados com temas tão 
diversos como estratégias matrimoniais ou hábitos de leitura, houve uma 
volta ao voluntarismo. (BURKE, 1991, p.125). 

 

As   críticas   direcionadas   a   segunda   geração,   que   teria   retomado   os   “métodos   que  

asseguraram os triunfos da história econômica e social: ou seja, as técnicas da estatística 

regressiva  e  a  análise  matemática  de   séries”   (CHARTIER,  2006,  p.30),  contribuíram  para   a  

constituição da Nova História Cultural, nos anos 1980. Assim, a terceira geração foi marcada 

pelo crescente predomínio de temas voltados ao campo da cultura, a apropriação de 

pressupostos estruturalistas, vinculados à filosofia, à linguística e à etnologia. Tal concepção 

se contrapõe tanto à teoria tradicional de influência positivista, quanto à perspectiva crítica de 

cunho marxista da Escola dos Annales, das fases anteriores.  

O mal-estar teórico-epistemológico da história, vivenciado nas últimas décadas do 

século XX, no Brasil, esteve condicionado a duas posições interpretativas da história: o 

Marxismo e os Annales. (PESAVENTO, 2005). As contraposições centravam-se em 
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argumentos que indicavam para aspectos como o reducionismo das lógicas explicativas dos 

acontecimentos históricos, condicionadas a interpretação classista do social, como se tudo 

estivesse centrado na luta de classes. Assim como, a Escola dos Annales passou a ser 

contestada especialmente pelos princípios que regulamentavam o método histórico até então. 

Para Chartier (2002) a mutação do trabalho histórico, nesse momento, deu-se diante da 

revisão de três aspectos: o projeto de uma história global; a definição territorial dos objetos de 

pesquisa; a primazia dada ao recorte social.  

Assim, as ciências humanas, referenciando em especial a história, vivenciaram um 

movimento   conflituoso,   que   questionou   os   “saberes   científicos”   em   que   a   Nova   História  

fundamentou-se até a década de 1970. Contudo, a crise paradigmática apontou outros 

caminhos   para   a   história,   que   encontrou   “novas   tendências   de   abordagem  do   real   passado”  

(PESAVENTO, 2005, p.14). Como afirma Chartier (2006):  

 

Os historiadores eram assim convidados a privilegiar as apropriações 
individuais, mais do que as distribuições estatísticas, a compreender como 
um indivíduo ou uma comunidade interpretavam, em função da sua própria 
cultura, as ideias e as crenças, os textos e os livros que circulavam na 
sociedade que era a sua. (CHARTIER, 2006, p.32). 

 
Nessa perspectiva do fazer historiográfico postulada por outras formas de interrogar o 

passado, observa-se uma renovação epistemológica que possibilitou contemplar temas como a 

história da leitura, a partir das práticas individuais. Para Chartier (2009), teóricos que integra a 

terceira geração dos Annales, a grande contribuição da Nova História Cultural está presente 

no conceito de representação, categoria central para esse campo, que foi incorporada a partir 

de formulações baseadas na releitura de autores clássicos como Marcel Mauss e Émilie 

Durkheim.   Segundo   Burke   (1997),   “a   importância   dos   ensaios   de   Chartier   está   em   que  

exemplificam  e  discutem  uma  mudança  na  abordagem”  (p.98),  propondo  uma  história  cultural  

da sociedade no lugar de uma história social da cultura. Desta forma, Chartier amplia a 

discussão   ao   propor   que   aquilo   que   os   historiadores   entendiam   como   “estruturas   objetivas,  

devem   ser   vistas   como   culturalmente   ‘constituídas’   ou   ‘construídas’.   A   sociedade   em   si  

mesma   é   uma   representação   coletiva”   (BURKE, 1997, p.98). Partindo dessa perspectiva, a 

principal crítica coloca-se   em   razão   da   pobreza   de   compreensão   sobre   o   ‘real’,   ou   seja,   “a  

redução  do  real  ao  domínio  do  social,  deixando  de  fora  o  pensamento”  (BURKE,  1997,  p.99).  

A compreensão de que o mundo real é constituído por representações do real, leva a 

percepção de que a representação possui a capacidade de apresentar o social de forma 
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contraditória e diversa. Os indivíduos ou grupos sociais podem estabelecer sentidos à sua 

existência a partir de representações construídas sobre a realidade social em que estão 

inseridos.  

Roger Chartier (2002), ao problematizar o conceito de representação parte da obra de 

Marin, que atribui um duplo sentido ao termo, a partir do dictionnaire de Furetière de 1727, 

que define   representação   como:   “imagem   que   remete   à   ideia   e   à   memória   dos   objetos  

ausentes,  e  que  os  pinta  tais  como  são”,  ou  ainda,  “manter o lugar de alguém, ter em mãos sua 

autoridade”   (CHARTIER,   2002,   p.165).      Na   primeira   definição,   a   representação   mostra o 

‘objeto’  ausente,  substituindo-o por uma imagem. A segunda refere-se à exibição de alguma 

coisa ou pessoa, expondo a presença enquanto imagem, havendo assim a demonstração de 

uma presença e não de uma ausência. Em ambos os casos a imagem que representa é diferente 

do objeto que é representado, seja para ilustrar uma ausência ou mesmo a própria presença.  

Para o autor, o conceito de representação a partir de Marin, modificou a maneira dos 

historiadores compreenderem a sociedade como um todo. Sua obra tornou-se um apoio 

precioso na determinação e articulação das diversas relações que os indivíduos ou os grupos 

mantêm com o mundo social, especialmente a partir de recortes e classificações que 

produzem configurações múltiplas, pelas quais a realidade é percebida, construída e 

representada, como também, através dos signos que levam a reconhecer uma identidade 

social, as formas institucionalizadas, a força de uma identidade, a permanência de um poder. 

Ainda, seguindo o conceito segundo Durkheim e Mauss, Chartier (2009) o define do seguinte 

modo:  

As representações coletivas, na maneira como são definidas pela sociologia 
de Durkheim e Mauss, incorporam nos indivíduos, sob a forma de esquemas 
de classificação e juízo, as próprias divisões do mundo social. São elas que 
transmitem as diferentes modalidades de exibição da identidade social ou da 
potência política tal como as fazem ver e crer os signos, as condutas e os 
ritos. Por último, essas representações coletivas e simbólicas encontram, na 
existência de representantes individuais ou coletivos, concretos ou abstratos, 
as garantias de sua estabilidade e de sua continuidade (CHARTIER, 2009, p. 
49). 

 

Segundo  o  autor,  “as  representações  não  são  simples   imagens,  verdadeiras  ou   falsas,  

de uma realidade que lhes seria externa; elas possuem uma energia própria que leva a crer que 

o  mundo  ou  o  passado  é  efetivamente,  o  que  dizem  que  é”  (CHARTIER,  2009,  p.  51).  Neste  

sentido,  partindo  da  concepção  do  ‘mundo  como  representação’,  Chartier  (1990)  problematiza  
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as abordagens sobre práticas de leitura, provocando uma reflexão sobre como os leitores em 

contato com os textos percebem e pensam o real. Para o autor, quando essa perspectiva é 

aplicada à teoria da leitura, tornam-se insatisfatórias as abordagens que consideram o ato de 

ler como uma relação transparente entre o texto e o leitor, por apresentarem o texto como 

abstração,   “reduzido   ao   seu   conteúdo   semântico,   como   se   existisse   fora   dos   objetos   que   o  

oferecem   à   decifração”   (CHARTIER,   1990,   p.25).   No   mesmo   sentido,   tornam o leitor 

“também   ele   abstrato,   como   se   as   práticas   através   das   quais   ele   se   apropria   do   texto   não  

fossem   histórica   e   socialmente   variáveis”   (p.25).  O   autor   também   chama   a   atenção   para   a  

percepção  de  que  “os  textos  não  são  depositados  nos  objetos,  manuscritos  ou impressos que o 

suportam  como  em  receptáculos,  e  não  se  inscrevem  no  leitor  como  o  fariam  em  cera  mole”  

(CHARTIER, 1990, p.25). Partindo desta concepção, o autor traz significativas contribuições 

para as investigações sobre práticas de leitura, apoiado no tripé representação, prática e 

apropriação.  

Nos domínios da História Cultural, outra possibilidade teórica de coleta e interpretação 

dos dados empíricos é colocada a partir da denominada micro-história. Tendo sua origem na 

Itália, desenvolveu-se no decorrer dos anos 1970, apoiada, especialmente, na problematização 

conceitual de autores como Carlo Ginzburg e Giovanni Levi. Para Revel (1998, p.16), a 

micro-história  tem  “valor  de  sintoma  historiográfico”,  uma  vez  que  nasce  de  uma  reação  ou  

oposição frente ao estado da história social, contrapondo-se e exigindo novos procedimentos. 

Nesta perspectiva, o historiador realiza uma redução da escala de análise, com o objetivo de 

ampliar a potencialidade de interpretação de um determinado objeto ou caso, distanciando-se 

do  modelo  recorrente,  de  uma  história  social  originária  de  um  espaço  ‘macro’.  Ao  recusar  as  

evidências   postas,   a   investigação   ‘micro’   valoriza   os   detalhes   e   os   traços   secundários,  

propondo a análise exaustiva dos dados empíricos. Para Pesavento (2005), a micro-história 

fornece  elementos  que  “são  como  a  ponta  de  um   iceberg que aflora e que permite cristalizar 

algo  e  atingir  outras  questões  que  não  se  revelam  a  um  primeiro  olhar”  (p.73). 

Diante da refutação das evidências aparentemente perceptíveis, a micro-história foi 

desenvolvida a partir do empirismo das abordagens que propunha. Revel (1998), ao se referir 

à trajetória da micro-história,   compreende   que   “ela   não   constitui   um   corpo   de   proposições  

unificadas, nem uma escola, menos ainda uma disciplina autônoma (...), ela é inseparável de 

uma   prática   de   historiadores,   (...)   de   uma   experiência   de   pesquisa”   (p.16).  A   consolidação  

desta  corrente  permite  que  se  compreenda,  sem  “chocar  ninguém”,  segundo  Revel,  que:   
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A identidade de uma coletividade, de uma profissão ou de uma classe não 
pode mais ser considerada evidente por si só ou não pode mais ser definida 
apenas com base na descrição estatística de propriedades comuns, 
independentemente das trajetórias e da experiência social dos membros que 
a compõem. (REVEL, 1998, P.10/11). 

  

Neste sentido, a micro-história valoriza as investigações voltadas ao comportamento 

dos indivíduos, por entender que eles são peças fundamentais na compreensão do social. A 

análise do particular não reduz a investigação a estudos monográficos, voltados a decifrar a 

nível local hipóteses de resultados mais gerais. Ao contrário, considera que o indivíduo 

particular participa de algum modo do processo histórico, que vai do local ao global, não 

havendo assim uma compreensão parcial do social, mas a compreensão do social a partir do 

individual. Desta forma, Revel (1998) considera:  
 
O que a experiência de um indivíduo, de um grupo, de um espaço permite 
perceber é uma modulação particular da história global. Particular e original, 
pois o que o ponto de vista micro-histórico oferece à observação não é uma 
versão mutilada (...), mas uma versão diferente. (REVEL, 1998, p.28). 

 

Outro aspecto a ser considerado refere-se  à  definição  do  termo  “contexto”.  O  uso  deste  

termo provoca por vezes desconforto, ao indicar que há uma realidade posta na qual o estudo 

está inserido; assim, a análise parte de uma determinada realidade para explicar situações 

particulares. Para a micro-análise é necessário considerar a pluralidade dos contextos que 

possibilitam a compreensão dos comportamentos particulares. Conforme Revel (1998), a 

originalidade da abordagem micro-histórica estaria em recusar as evidências vinculadas a um 

determinado contexto, conforme segue: 

 

A saber, que existiria um contexto unificado, homogêneo, dentro do qual e 
em função do qual os atores determinariam suas escolhas. Essa recusa pode 
ser entendida de duas maneiras complementares: como uma lembrança da 
multiplicidade das experiências e das representações sociais, em parte 
contraditórias, por meio das quais os homens constroem o mundo e suas 
ações; mas também, na análise, como um convite para inverter o 
procedimento mais habitual para o historiador, aquele que consiste em partir 
de um contexto global para situar e interpretar seu texto. O que é proposto ao 
contrário é constituir a pluralidade dos contextos que são necessários à 
compreensão dos comportamentos observados. (REVEL, 1998, p.27). 

 
Partindo dessa perspectiva, nesta investigação, ao analisar de forma profunda as 

trajetórias e as experiências individuais, observando a  “multiplicidade  das  experiências  e  das  
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representações   sociais”,  percebe-se a possibilidade de compreender as práticas de leitura de 

leitores oriundos do meio rural, evidenciando suas particularidades e diversidades. Entende-se 

que a pluralidade na trajetória dos indivíduos investigados permite ultrapassar representações 

clássicas ligadas ao contexto rural, em geral, tomado como um todo unificado e homogêneo. 

Ao analisar as ações dos atores sociais se observa a contribuição oferecida pela 

sociologia.  Para  Burke  (1997),  “a  mais  importante  contribuição  do  grupo  Annales, incluindo-

se  as  três  gerações,  foi  expandir  o  campo  da  história  por  diversas  áreas”  (p.126).  A  proposta  

interdisciplinar dos Annales contribuiu, certamente, para o desenvolvimento de novos 

métodos de abordagem, assim como para novas possibilidades de apreensão do 

comportamento humano, havendo uma aproximação efetiva com disciplinas como a 

geografia, a antropologia e a sociologia.  Em relação   à   sociologia,   para   Burke   (1997)   “a  

inspiração durkheiminiana do início dos Annales ajudou a assegurar uma calorosa recepção 

desde  logo”  (p.119).   

Neste estudo, a abordagem sociológica é amplamente explorada, a partir da sociologia 

da ação, proposta por Bernard Lahire, que em seus estudos sobre o comportamento dos atores 

sociais  dialoga  com  os  estudos  de  Pierre  Bourdieu,  convidando  a  “pensar,  ao  mesmo  tempo,  

com  e  contra  (ou,  no  mais  das  vezes,  diferentemente  de)  Pierre  Bourdieu”  (LAHIRE,  2002, 

p.11). A ideia de uma trajetória típica, dada a priori, sustentada pela classe ou pelo grupo 

social, é uma das suas principais críticas à teoria bourdieusiana. Tal concepção indica que as 

disposições culturais seriam especialmente determinadas por estruturas coletivas e não por 

motivações individuais, como afirmam os estudos mais contemporâneos. Para Lahire (2005), 

“a  sociologia  tem  o  dever  (e  o  desafio)  de  pôr  em  evidência  a  produção  social  do  indivíduo  (e  

das concepções que temos dele) e de mostrar que o social não se reduz ao coletivo ou ao 

geral,  mas  que  ele  se  encontra  também  nos  traços  mais  singulares  de  cada  indivíduo”  (2005,  

p.36). 

Neste sentido, o aporte teórico oferecido pelo sociólogico Lahire (2002, 2004, 2005) 

oferece significativas contribuições teóricas ao propor investigações relacionadas a uma 

sociologia à escala individual,  na  qual  o  social  é  abordado  individualmente,  ou  seja,  “o  social  

refratado num corpo individual que tem a particularidade de atravessar instituições, grupos, 

campos de   forças   e   de   lutas   ou   cenas   diferentes”   (2005,   p.14).  Desta   forma,   o   pesquisador  

deve focalizar o indivíduo e, a partir da compreensão de suas formas incorporadas e 

interiorizadas, alcançar a realidade social. Assim, os atores são evidenciados como produto 

complexo de diversos processos de socialização. Para o autor, ao analisar o indivíduo singular 
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torna-se imprescindível considerar a sua pluralidade interna, levando à compreensão de que 

“o  singular  é  necessariamente  plural”  (2005,  p.25).   

De forma semelhante, Roger Chartier (2002) refere-se ao trabalho que vem sendo 

desenvolvido pelos historiadores que, sensíveis às novas abordagens antropológicas e 

sociológicas, passaram a restaurar o papel dos indivíduos na construção dos laços sociais. 

Assim, os estudos reconstroem situações particulares, buscando compreender como o 

indivíduo produz o mundo social, conforme observa o autor: 

 
Os objetos da história não são, portanto, ou não são mais, as estruturas e os 
mecanismos que regulam, independentemente de qualquer influência 
objetiva, as relações sociais, mas as racionalidades e as estratégias 
executadas pelas comunidades, parentelas, famílias, indivíduos. 
(CHARTIER, 2002, p. 84). 

  

Tal perspectiva contribui para que o olhar da história sociocultural se torne mais 

amplo, mesmo buscando firmar-se nas variações e discordâncias do ser único. Os estudos 

antes direcionados às categorias sócio-profissionais, às classes e aos grupos sociais, passam 

então a abarcar outras dimensões. Novas possibilidades que permitem aos historiadores 

investigar em pequena escala, levando a compreensão do social a partir do individual. Neste 

sentido, como já referido anteriormente, essa tese propõe revelar as práticas de leitura de 

leitores vinculados ao meio rural, através da análise das estruturas individuais, buscando 

compreender: a) as circunstâncias sociais do passado que contribuíram no processo de 

incorporação da disposição à leitura; b) os meios e os modos de ler e a apropriação da leitura 

de seis atores oriundo do meio rural. 

 

 

1.1  Patrimônios individuais: disposições sociais incorporadas 

 

Lahire (2002), ao propor o estudo do social individualizado, indica para a investigação 

da realidade social na sua forma incorporada; para tal utiliza a metáfora da dobra ou 

dobradura do social. Assim, o autor expõe a ideia de que os atores são o que as múltiplas 

experiências sociais fazem deles, compostos por uma realidade social das mais complexas de 

se apreender. A dobra representa o social em sua forma incorporada, individualizada, pois o 

ator caracteriza-se por múltiplos e complexos processos sociais interiorizados. O social 
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apresenta-se de maneira relativamente singular em cada ator, um social amassado, ou seja, em 

cada ator o espaço social é observado pelo investigador na sua forma amassada. Como 

exemplifica o autor: 
 

A dobra designa uma modalidade particular de existência do mundo social: o 
social (e suas lógicas plurais) em sua forma incorporada, individualizada. Se 
nós representarmos o espaço social em todas as suas dimensões 
(econômicas, políticas, culturais, religiosas, sexuais, familiares, morais, 
esportivas, etc.) [...] na forma de uma folha de papel ou de um pedaço de 
tecido (trata-se, pois, geometricamente, de uma estrutura plana), então cada 
indivíduo é comparável a uma folha amassada ou a um tecido amarrotado. 
(LAHIRE, 2002, p.198). 
 

Os estudos sociológicos por muito tempo privilegiaram o estudo das estruturas planas 

(grupos sociais ou estruturas sociais), do social em sua forma desamassada. Na sociologia à 

escala individual, as investigações estão direcionadas ao social dobrado que compõe o 

indivíduo,   no   qual   o   “interior”   (mental,   cognitivo)   é   apenas   um   “exterior”   (formas   de   vida  

sociais, grupos sociais) dobrado. Estas dobraduras sempre particulares fazem de cada ator 

“um   ser   relativamente   singular  e  um   ser   relativamente  análogo  a  muitos  outros”   (LAHIRE,  

2002, p. 198/199). Desta forma, torna-se possível pensar as diferenças sociais 

(comportamentais, psíquicas) entre indivíduos originários do mesmo grupo social, até mesmo 

da mesma  família,  ao  compreender  que  estas  diferenças  foram  “socialmente  engendradas  em  

relações sociais, experiências sociais (socializadoras), ou que os casos atípicos, excepcionais 

do ponto de vista das probabilidades, são ainda interpretáveis sociologicamente”   (2002,  

p.197). 

Em relação às disposições incorporadas a partir das experiências sociais de cada 

indivíduo, Lahire (2002) considera ser necessário colocar a prova de investigações empíricas 

o conceito de disposição. Desta forma, torná-lo cientificamente útil, podendo assim contribuir 

na compreensão dos processos de construção social das estruturas do comportamento e do 

pensamento (p.172). Para o autor, a noção de disposição abarca um conjunto de usos na 

sociologia; o termo disposição combinado com demais substantivos e adjetivos fazem a sua 

aplicação bastante recorrente em trabalhos acadêmicos, mas sem nenhuma preocupação 

quanto  à  compreensão  de  como  se  constroem,  através  das  experiências  sociais,  “a  inculcação,  

a  incorporação  ou  a  ‘transmissão  destas  disposições”  (2005,  p.15).  Ao  referir-se à disposição 

enquanto habitus o  autor  afirma  que,  “o  habitus é uma teoria do sujeito especializado à qual 

falta  uma  teoria  capaz  de  especificar  sua  própria  construção”  (2002,  p.173).   
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Sendo assim, torna-se imprescindível compreender que toda disposição tem uma 

gênese, isto é, formas geradoras de sua constituição. Para o autor citado, ao trabalhar com 

uma sociologia à escala individual, é indispensável apreender as matrizes e os modos de 

socialização que proporcionaram a formação de uma determinada disposição social.  Os 

indivíduos interiorizam certo número de disposições proveniente de diversas situações de 

socialização, diante de condições marcantes ou de modalidades circunstanciais. Os agentes 

sociais são portadores de um amplo leque de disposições, formas de agir e sentir, sendo que 

cada uma delas está relacionada ao processo de socialização em que foram adquiridas. A 

pluralidade interna de um indivíduo é resultado do patrimônio de disposições, por vezes 

heterogêneas e contraditórias, que foram incorporadas em determinada circunstância de sua 

biografia. Segundo tal   concepção,   os   indivíduos   não   incorporam   “estruturas   sociais”,   “mas  

hábitos corporais, cognitivos, avaliadores apreciativos, etc., isto é, esquemas de ação, 

maneiras  de   fazer,  de  pensar,  de  sentir  e  de  dizer  adaptadas  a  contextos  sociais  específicos”  

(LAHIRE, 2002, p.173), fruto de condições e modalidades que os constituíram através das 

relações com o mundo social.   

Neste processo de incorporação/interiorização das disposições, ocorre a construção 

social das estruturas do comportamento e do pensamento do indivíduo social. Com a 

finalidade de exemplificar o modo como os atores incorporam as disposições para agir, Lahire 

(2002) recorre   à   comparação   entre   a   “transmissão   material”   (a   herança   material)   e   a  

“transmissão  cultural”  (a  herança  imaterial).  Primeiramente,  ao  contrário  do  que  acontece  na  

transmissão do patrimônio material, que são unidades divididas entre diferentes proprietários, 

e a mesma unidade não pode pertencer a duas pessoas ao mesmo tempo, em se tratando de 

patrimônio cultural, em sua forma incorporada, pode haver a transmissão sem prejuízo de 

quem está transmitindo, não diminuindo seu estoque de esquemas incorporados. Como afirma 

o  autor:  “dar  ao  outro  é  enriquecê-lo  sem  se  empobrecer”  (2002,  p.175).  O  segundo  aspecto  

diz   respeito   à   singularidade   da   “transmissão   cultural”;;   ao   contrário   do   patrimônio  material,  

que permanece imutável no processo de transmissão, não se pode prever que o patrimônio 

imaterial transmitido seja incorporado de forma idêntica, podendo ser transformado a partir do 

lugar de quem o recebe. Sendo assim: 
 

Quem incorpora disposições sociais (...), apropria-se dos gestos, dos 
raciocínios práticos ou teóricos, das maneiras de dizer ou de sentir, etc., em 
função do que já é, isto é, em função de seu estoque de hábitos incorporados 
durante suas experiências sociais anteriores. (LAHIRE, 2002, p.175).  
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A  terceira  questão  está  relacionada  ao  tempo  de  “transmissão  cultural”.  Esse  processo  

na  maioria  das  vezes  exige  um  tempo  indeterminado,  que  pode  ser  curto  ou  longo,  “pois  trata-

se da instalação progressiva de hábitos no corpo, sejam hábitos mentais ou gestuais, sensoriais 

ou   intelectuais”   (LAHIRE,   2002,   p.176). Em quarto lugar, o autor considera que para a 

“transmissão   cultural”   deve haver a vontade ou o desejo de construir hábitos por quem os 

recebe,  “que  vêm  sobretudo  apoiar,  encorajar  o  esforço  requerido,  de  modo  particular  quando  

a transmissão é feita no decorrer  de  vários  meses  ou  de  vários  anos”  (2002,  p.176).  Por  fim,  

em  muitos  casos  a  “transmissão  cultural”  ocorre  sem  consciência  tanto  do  “doador”  quanto  do  

“herdeiro”.  Como  exemplifica  o  autor: 

 
A propósito de muitas situações de socialização (principalmente familiares) 
onde o que as crianças reencontram não são conteúdos de saber a se 
apropriar, mas formas de atividade, hábitos gestuais ou linguageiros, etc. É 
claro   que   a   criança   constrói   suas   ‘estruturas   cognitivas’   através   de   sua  
inserção nessas muitas formas de vida social (e de jogos de linguagem), mas 
não   entra   nessas   práticas   para   ‘aprender’,   ‘acumular   saber’   ou   ‘construir  
conhecimentos  ou  tecnologia.’  (LAHIRE,  2002,  p.177). 

 

Pode-se  considerar,  portanto,  que  “uma  disposição  é  uma  realidade  reconstruída que, 

como   tal,   nunca   é   observada   diretamente”   (LAHIRE,   2004,   p.27).   A   compreensão   das  

disposições incorporadas somente pode ser alcançada através da observação das ações 

produzidas pelos atores sociais. Assim, ao buscar compreender as disposições, torna-se 

necessário  “um  trabalho  interpretativo  para  dar  conta  de  comportamentos,  práticas,  opiniões,  

etc.”  (2004,  p.27).   

Ainda, considera-se  que  uma  “disposição  não  é  uma  resposta  simples  e  mecânica  a  um  

estímulo, mas uma maneira de ver, sentir ou agir que se ajusta com flexibilidade às diferentes 

situações   encontradas”   (LAHIRE,   2004,   p.30).   No   entanto,   esse   processo   de   ajuste   a  

determinado contexto nem sempre ocorre de forma natural, podendo haver um período de 

inibição da disposição (estado de vigília), ou mesmo um processo de modificação desta, 

diante de sucessivos reajustes. Como observa o autor:  

 
As situações sociais (das mais formais e institucionais às mais informais) nas 
quais   vivemos   constituem   verdadeiros   “ativadores”   de   resumos   de  
experiências incorporados que são nossos esquemas de ação (no sentido 
amplo do termo) ou nossos hábitos e que dependemos assim fortemente 
desses  contextos  sociais  (institucionais  ou  não  institucionais)  que  “tiram”  de  
nós certas experiências e deixam outras em estado de gestão ou vigília. 
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Mudar de contexto (profissional, conjugal, familiar, de amizade, religião, 
político...) é mudar as forças que agem sobre nós. (LAHIRE, 2002, p. 59). 
 

O indivíduo social é submetido tanto a forças internas (disposições) quanto a forças 

externas (contexto), o que determina a ativação de uma disposição num determinado 

momento é compreendido como produto da interação entre forças internas e externas 

(LAHIRE, 2005, p.37). Nesta relação, a disposição para agir, fortemente interiorizada, quando 

colocada sob constrangimento e solicitada em determinado contexto pode ser evidenciada, 

surpreendendo por vezes o próprio indivíduo. Ainda, deve-se considerar que o mundo social 

nem sempre permite a ação daquilo que foi incorporado em socializações passadas, por vezes 

as disposições podem permanecer em estado de suspensão devido a razões sociais presentes. 

Neste sentido, o autor aponta três aspectos a serem observados em relação às disposições: 

 
1) cada um de nós pode ser portador de uma multiplicidade de disposições 
que não encontram sempre os contextos da sua atualização (pluralidade 
interna insatisfeita).  
2) podemos ser desprovidos de boas disposições permitindo fazer face a 
certas situações mais ou menos inevitáveis no nosso mundo social 
multidiferenciado (pluralidade externa problemática), e 
 3) os nossos múltiplos investimentos sociais (familiares, profissionais, 
amicais...), objetivamente possíveis, podem tornar-se, ao fim e ao cabo, 
incompatíveis (pluralidade de investimentos ou de envolvimentos 
problemática), que podemos viver inquietações, crises ou desencontros 
pessoais com o mundo social. (LAHIRE, 2005, p.37/38). 

  

Além disso, torna-se pertinente diferenciar dois termos que por vezes confundem-se: 

competência e disposição. O uso do termo disposição é  apropriado  no  caso  de  “situações  em  

que há tendência, inclinação, propensão e não um simples recurso que pode ser mobilizado 

potencialmente”   (LAHIRE,   2004,   p.30).   Para   o   autor,   a   disposição   pode   ser   observada   em  

situações nas quais o individuo  declara:   “é mais forte do que eu”.  Essa   força  propulsora,  no  

entanto, pode tomar diversas formas, como paixão, rotina ou mau hábito. Uma disposição 

incorporada somada a competência para determinada prática pode resultar em paixão 

(apetência); uma disposição somada à falta de competência ou indiferença leva a simples 

rotina; determinada disposição somada a rejeição ou a resistência da tal disposição, resulta no 

mau hábito ou em mania perversa. Lahire (2005) baseia-se em Singly (1993) para 

exemplificar a diferença de uma competência para uma apetência (paixão): “leitores assíduos 

ou de amantes da leitura entre os alunos que têm fracas competências em francês e, no sentido 

inverso, de fracos leitores (...) entre os alunos mais competentes, (...) permite dissociar 
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competência  e  apetência”  (p.22).  Tal situação contraria a ideia que consiste em pensar que os 

indivíduos gostam somente do que dominam bem, pois mesmo diante de fraca competência 

pode haver disposição para determinada prática. Segundo o autor, pode-se considerar que para 

o caso de hábitos que foram interiorizados precocemente, em condições favoráveis à sua boa 

interiorização e que encontram condições positivas de concretização, o resultado é o que se 

denomina comumente chamar de paixão por determinada prática. Contudo, as variações do 

comportamento cultural dos indivíduos e entre os indivíduos podem ser explicadas por outros 

fatores que não estão necessariamente relacionados ao gosto moldado pelo habitus de classe, 

como considera a abordagem bourdieusiana. Conforme Lahire (2006): 

 
Quanto mais se entra no detalhe das práticas culturais, mais se instala a 
dúvida   em   matéria   de   apreensão   dos   “gostos”,   que,   no   entanto,   são  
considerados geralmente como um indicador fundamental da identidade 
social dos indivíduos. De fato, quando a análise consegue pôr em evidência 
o fato de que numerosas práticas culturais individuais, e às vezes sua grande 
maioria, não estão ligadas a gostos, mas a circunstâncias incitantes, a 
obrigações ou a imposições leves (por exemplo, práticas de 
acompanhamento) ou fortes (por exemplo, escolares ou profissionais) de 
todo tipo, acaba-se por perguntar se os indivíduos em questão se definem 
mais por aquilo que eles julgam pertencer à esfera de seus gostos próprios, 
pessoais, ou pela infinidade de suas práticas efetivas. (LAHIRE, 2006, p.27). 

 

Neste sentido, ao contrário do que muitas vezes se pressupõe, o gosto aparece como 

conseqüência e não como causa da prática, o que indica a ativação das práticas por influência de 

fatores externos ao indivíduo. Sendo este um aspecto relevante na abordagem apresentada por 

Bernardo Lahire, ao conciliar na análise as ações e as estruturas sociais, possibilitando que as 

práticas culturais sejam analisadas a partir das diversas circunstâncias as quais o indivíduo se vê 

imerso, como produto complexo de processos múltiplos de socialização. Para Lahire (2005), a 

sociologia tem o dever (e o desafio) de pôr em evidência a produção social do indivíduo (e das 

concepções que temos dele) e de mostrar que o social não se reduz ao coletivo ou ao geral, mas 

que ele se encontra também no corpo individual. 

O procedimento da análise em escala individual permite, como já salientado, analisar 

a pluralidade existente em cada indivíduo e desta maneira, compreender que cada ator pode 

estar inscrito em múltiplas práticas e gostos culturais. Os atores sociais circulam com muita 

freqüência por diferentes espaços sociais, ou seja, existe uma pluralidade de pertenças sociais 

que independe do grupo social de origem. Em relação a isto, torna-se pertinente observar que 

“não   se   trata   em   nenhum   caso   de   negar   a   existência   de   desigualdades   sociais   perante   as  
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formas culturais mais legítimas. Mas a mudança de escala de observação permite esboçar uma 

outra imagem do mundo social. (LAHIRE, 2005,  p.29)”.  A  imagem  de  uma  sociedade  onde  as  

fronteiras entre legitimidade e ilegitimidade cultural são bastante tênues, e não distinguem 

especificamente grupos sociais, mas também práticas e preferências culturais de um mesmo 

ator social. Como expressa o autor: 

 
A grande maioria dos indivíduos que compõem nossas sociedades – 
qualquer que seja sua origem social e a classe a que pertencem – vive na 
mistura cultural, alternando ou oscilando, conforme os campos, as 
circunstâncias ou os momentos, entre práticas legítimas e práticas menos 
legítimas,   postura   cultural   elevada   e   “relaxamento”   (experimentado   em  
maior ou menor medida como tal, e com mais ou menos culpa), prazeres 
refinados e prazeres comuns, lazeres instrutivos e diversões. (LAHIRE, 
2006,  P.584).  

Tradicionalmente, a sociologia do consumo cultural buscou compreender como se 

estabelece a distribuição e o acesso aos produtos e práticas culturais, colocando de um lado os 

grupos sociais em categorias (formação, profissão, idade, sexo), e do outro os gêneros 

(produtos culturais consumidos). Para Lahire (2006), essa divisão entre gêneros e categorias 

adotada nas análises que priorizavam a distinção cultural diante da legitimidade das práticas, 

contribuiu para encobrir a pluralidade individual em relação aos hábitos culturais mais ou 

menos   legítimos.   A   este   respeito   o   autor   afirma:   “quando   se   entra   no   detalhe   das   práticas  

individuais e de seus contextos, vemos surgir sua diversidade, ao passo que a lógica dos 

gêneros e das categorias pode contribuir para estereotipar   as   culturas   em   nível   de   grupo”  

(LAHIRE, 2006, p.38). Do mesmo modo, Chartier (1995) considera irrelevante tentar realizar 

classificações a partir de modelos culturais, devendo haver antes um interesse por 

compreender a recepção de certas práticas pelos diferentes grupos ou indivíduos. Para o autor, 

“não   se   pode   mais   aceitar   acriticamente   uma   sociologia   da   distribuição   que   supõe  

implicitamente que à hierarquia das classes ou grupos corresponde uma hierarquia paralela 

das  produções  e  dos  hábitos  culturais.”  (CHARTIER,  1995,  p.  184). 

Quando se observa criticamente as classificações em nível de gêneros culturais 

legítimos ou ilegítimos, torna-se necessário levar em conta a construção da hierarquia das 

legitimidades culturais, originada, sobretudo, de uma sociologia da crença e da dominação. 

No processo de legitimação cultural, o indivíduo ou grupo social necessita reconhecer 

determinada prática por sua distinção, crendo na sua relevância e desejando estar inserido 

nesta, elevando assim seu grau de importância na escala da legitimidade cultural. Da mesma 
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forma, Lahire (2006) chama a atenção para o poder que algumas instituições possuem no 

âmbito das relações de dominação cultural, impondo sua legitimidade. Um exemplo de 

imposição cultural pode ser observado na instituição escolar, que se distingue de outras 

instituições em relação ao grande reconhecimento que lhe é ofertado, devido ao seu sistema 

de avaliação-sanção dos produtos que ela difunde. Conforme expressa o autor:  

 
O fato de certos produtos culturais e certas atividades culturais disporem de 
poderosos meios de imposição de sua legitimidade é que possibilita que ela 
seja amplamente reconhecida, inclusive, por uma parte daqueles que não 
chegaram a formar os gostos e os hábitos que lhes permitiriam estar em 
consonância com ela. (LAHIRE, 2006, p.39). 

 

Assim, reconhecer a legitimidade de determinada prática pode não significar a 

disposição para a realização da mesma, pois se entende que os atores sociais interiorizam 

disposições para agir e disposições para crer. Para Lahire (2005), as crenças estão ligadas as 

normas sociais produzidas e difundidas por instituições diversas como a família, a igreja ou a 

escola, e sua força varia conforme o grau de constituição. As crenças devem ser consideradas 

diferentemente das disposições para agir, somente assim torna-se possível explicar 

“fenômenos   como   a   ilusão, a frustração ou a culpabilidade, que são igualmente produtos 

entre as crenças e as disposições para agir, ou entre as crenças e as possibilidades reais de 

ação”  (2005,  p.18).  Pode-se considerar o caso de atores portadores de crenças ou convicções 

morais, culturais, educativas, ideológicas ou políticas que o fazem apenas verbalmente, não 

havendo reflexo destas nos modos de agir, pois essas convicções são independentes dos 

hábitos de ação que paralelamente foram incorporados. Assim, deve haver um esforço 

constante por parte do investigador para distinguir as diferentes imbricações da estrutura 

individual. 

Outro aspecto que merece ser considerado em relação à crença na legitimidade das 

práticas e dos produtos culturais é o processo de desejabilidade coletiva, que produz 

consequentemente a desigualdade social de acesso aos bens culturais. Para Lahire (2006), a 

crença na legitimidade cultural é indissociável da desejabilidade de determinado bem ou 

prática   social,  sendo  o  desejo  da   inserção  ou  da  participação  o  “que  marca  a  distância  entre  

uma simples diferença social e uma desigualdade social de acesso a toda uma série de bens, 

de  práticas,  de  instituições,  etc.”  (2006,  p.39).  Neste  caso,  a  desigualdade  de  acesso  somente  

ocorre se houver um forte desejo coletivo, de um amplo número de pessoas que anseiam por 

determinada prática que está sob o domínio e acesso de um pequeno grupo. Conforme Lahire 
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(2006),  “é  a  raridade  social  relativa  de  um  bem  ou  de  uma  prática  considerada  por  todos  como  

sendo  altamente  desejável  que  determina  a  força  de  seu  poder  de  distinção”  (p.40).  Contudo,  o  

indivíduo ou grupo precisa reconhecer e crer no valor simbólico deste produto, que devido sua 

raridade e, assim, sua desejabilidade, tornou-se um produto culturalmente legítimo.  

No entanto, certos produtos culturais podem ter grande legitimidade para 

determinados grupos, e ao mesmo tempo não serem considerados importantes (não serem 

desejados) por outros indivíduos sociais, que não reconhecem sua legitimidade. Sendo assim, 

é necessário que:  
A pessoa sobre a qual se exerce o efeito de legitimidade participe 
necessariamente em maior ou menor grau desse universo, com uma 
consciência mais ou menos clara da dignidade ou da indignidade cultural dos 
objetos, das práticas e das instituições encontradas ali. Portanto, para que um 
efeito de legitimidade seja atuante, é preciso antes de tudo, que o 
entrevistado tenha um mínimo de conhecimento prático do universo cultural 
em questão, o que não é nada evidente em um mundo social com forte grau 
de diferenciação, em que o número de gêneros e de subgêneros em cada 
campo (musical, cinematográfico, literário, etc.) é consideravelmente mais 
elevado do que nas sociedades menos diferenciadas. (LAHIRE, 2006, p. 41). 

 
Quando o individuo não participa desta lógica, por não ter sido atingido pela 

imposição cultural das práticas consideradas mais legítimas, ele não desenvolve a crença na 

legitimidade de determinado universo cultural, pois desconhece a ordem dominante das 

legitimidades. Diante da ausência da crença, não existe também a vergonha ou a inibição em 

falar sobre hábitos diversos, por mais ilegítimos que possam apresentar-se em outros 

contextos culturais. Tem-se   nestes   casos   a   ausência   de   justificativas   do   tipo:   “leio   isso   na  

ausência   de   coisa   melhor”,   “só   assisto   para   me   distrair”,   pois   tais   argumentos   somente  

aparecem quando o indivíduo pretende, de alguma maneira, em seu discurso, manter distância 

de práticas que ele acredita serem menos legítimas. 

Por outro lado, ao se considerar a imposição da cultura legítima sobre determinados 

grupos sociais, torna-se pertinente observar que mesmo havendo a disposição para a 

realização de determinadas práticas culturais, o resultado dessas práticas poderá não 

corresponder aos objetivos das instituições dominantes. Para Chartier (1995), ao considerar, 

especialmente,   a   “cultura   popular”,   é   indispensável   levar   em   conta   os   mecanismos de 

dominação simbólica, ou seja, os dispositivos que objetivam levar a crer em determinadas 

práticas culturais consideradas como mais legítimas. Como também é indispensável 

compreender  “as  lógicas  específicas  em  funcionamento  nos  usos  e  nos  modos  de apropriação 

do  que  é  imposto.”  (CHARTIER,  1995,  p.185).   
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Chartier apóia-se na distinção entre estratégias e táticas apresentada por Michel de 

Certeau para evidenciar essa tensão entre imposição e recepção, definindo claramente tais 

aspectos:   “as   estratégias supõem a existência de lugares e instituições, produzem objetos, 

normas e modelos, acumulam e capitalizam. As táticas, desprovidas de lugar próprio e de 

domínio   do   tempo,   são   "modos   de   fazer"   ou,   melhor   dito,   de   "fazer   com"”.   (CHARTIER,  

1995, p.185). Portanto, os modos de agir e sentir, enquanto resultados de disposições 

incorporadas, podem corresponder a táticas produtoras de sentidos, que não necessariamente 

respondem às estratégias de imposição.  

Diante das concepções do legítimo ou ilegítimo, da crença ou da indiferença à cultura 

imposta, as táticas de apropriação dos produtos culturais possibilitam compreender que os 

indivíduos, à sua maneira, fazem uso dos produtos dos quais se apropriam, produzindo 

sentido sobre estes. Para Chartier (1995, p.185), esse modelo de inteligibilidade permite 

pensar de outra maneira práticas como a leitura, por exemplo. A leitura, que até então fora 

compreendida como uma prática passiva e submissa, passa a ser analisada a partir de suas 

formas criadoras e inventivas. Da mesma forma, Chartier (1995) chama a atenção para a 

concepção que diferencia a literatura popular da literatura de elite; para o autor essa divisão 

não se estabelece, pois os diferentes gêneros populares são compartilhados nos inúmeros 

espaços sociais. Para o autor, o que precisa ser considerado como fundamental nas análises a 

serem desenvolvidas é o uso que os diferentes grupos ou indivíduos estabelecem com os 

produtos considerados mais ou menos legítimos. 

Contudo, para Lahire (2006) torna-se cada vez mais difícil falar de legitimidade no 

singular, ou seja, existe uma gama de tipos de legitimidades produzidas e difundidas por 

instituições como a escola, a família e as mídias. As relações que são estabelecidas nos 

diferentes espaços sociais, diante de uma variedade de produtos ofertados, produzem 

disposições heterogêneas, frente a mistura dos gêneros culturais. Assim, a diversidade de 

gêneros contribui para formar gostos e hábitos cada vez mais variados, combinando práticas 

anteriormente incombináveis. Ainda, para Lahire (2006), a mistura de gêneros consumidos é 

“uma   disposição   ou   um   hábito   cultural   que   põe   em   questão   as   separações,   as   divisões,   as  

fronteiras  outrora  mais  firmemente  estabelecidas.”  (p.545). 

Após realizar uma ampla investigação em relação à composição sociológica das 

categorias de perfis, Lahire (2006) afirma que a primeira grande constatação a emitir é a 

predominância da dissonância cultural em todos os meios sociais. A mistura de gêneros 

culturais, considerados legítimos e ilegítimos, não está presente somente nos diferentes 
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grupos econômicos, mas também compõe a preferência de indivíduos membros de um mesmo 

grupo social, de uma mesma família. E ainda, mais especificamente, a dissonância cultural 

ocorre internamente, podendo dar lugar a lutas de si contra si, no caso dos indivíduos que 

lutam contra disposições que acreditam serem menos legítimas. Para o autor, a maior presença 

de perfis dissonantes se explica pelas condições de socialização, as quais os indivíduos estão 

imersos cotidianamente. As sociedades altamente diferenciadas oferecem instâncias, normas e 

princípios de socialização culturalmente heterogêneos, produzindo múltiplas pequenas 

mobilidades sociais e culturais. 

Seguindo a análise dos perfis culturais, Lahire (2006, p.219) oferece um resumo dos 

principais elementos que constituem as práticas e preferências culturais individuais. Para o 

autor, as disposições culturais dependem de uma série de propriedades sociais que 

normalmente aparecem combinadas, como: 

 

1) A socialização cultural familiar exercida pelo meio social de origem; 
2) A socialização cultural sexuada, que define e possibilita algumas práticas de 

socialização e exclui outras; 
3) A socialização cultural institucional, proporcionada por instituições 

religiosas, políticas, sociais, culturais freqüentadas ao longo da vida. 
4) A socialização escolar, observando a trajetória escolar (curta, longa, feliz, 

infeliz), e a natureza (técnica, científica, jurídica, literária, etc.). 
5) A socialização cultural profissional, definida pela natureza e pelo grau de 

prestígio social da atividade exercida. 
6) A socialização cultural conjugal, a heterogeneidade ou homogeneidade das 

propriedades culturais dos cônjuges. 
7) A socialização cultural entre amigos, as relações estabelecidas ao longo da 

vida com grupos mais ou menos heterogêneos do ponto de vista das 
propriedades culturais. 

8) O momento do ciclo de vida em que se situa o entrevistado, a passagem de 
uma etapa para outra (criança, adolescente, casado, viúvo, aposentado, etc.) 
demonstra que os indivíduos mudam seus hábitos e preferências conforme a 
dinâmica biográfica.  

 
Portanto, as variações das práticas culturais estão relacionadas a um conjunto de 

circunstâncias sociais que oscilam conforme as influências vivenciadas em situações do 

passado e/ou do presente. Neste contexto de variação das práticas, ou seja, das múltiplas 

preferências e disposições para agir, compreende-se necessário considerar o processo de 

apropriação, entendido aqui como o resultado das disposições. Ao analisar especificamente as 

práticas leitoras, deve-se considerar, assim, as condições e os processos que contribuem para a 

produção de sentidos, levando em conta, como afirma Chartier (1995, p.184), que nem as 
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ideias, nem as interpretações são descarnadas, e que devem ser pensadas em função da 

descontinuidade das trajetórias históricas.   

 

1.2 Práticas individuais: dos modos de ler à apropriação da leitura  

 

Eles [os leitores] não seriam, em minha opinião, leitores meus, mas os 
próprios leitores deles mesmos, sendo o meu livro apenas uma espécie 
daqueles vidros de aumento como os que o oculista de Combray oferecia a 
um comprador; graças ao meu livro eu lhes forneceria o meio de ler neles 
mesmos. De sorte que não lhes pediria que me louvassem ou me 
denegrissem, mas apenas que me dissessem se as palavras que lêem neles 
mesmos são exatamente as que eu escrevi (Marcel Proust, Em busca do 
tempo perdido). (LAHIRE, 2002, p.91). 

 
Considerando a leitura como prática cultural e os leitores enquanto agentes destas, 

entende-se que as práticas de leitura são modeladas a partir da relação estabelecida entre o 

leitor e o texto. Os indivíduos são sensíveis às experiências sociais vivenciadas, que 

produzem modos múltiplos de ser e sentir. Assim, a constituição do leitor está associada aos 

esquemas de sua experiência. O gosto por determinadas obras, os modos de ler, a 

interpretação e a modelagem do sentido do texto, são resultado de um processo individual que 

transparece a identidade do leitor. 

Roger Chartier realiza, em diferentes obras, uma reflexão sobre as práticas de leitura, 

considerando os modos de ler e problematizando a apropriação que os leitores fazem das 

leituras que realizam. Estando especialmente vinculado a pesquisas sobre o Antigo Regime 

francês, não negligencia as práticas contemporâneas, como por exemplo, a leitura e os meios 

digitais. Chartier (2001) propõe a compreensão da história da leitura a partir das formas e dos 

modos de ler, apesar de considerar as dificuldades, diante da raridade dos vestígios, e a 

complexa compreensão dos indícios sobre as práticas de leitura não contemporâneas. Nesse 

estudo, observando a reflexão teórica apresentada por este autor, tem-se, entre outros, o 

objetivo de compreender as práticas de leitura dos leitores em atividade, considerando a 

constituição do indivíduo leitor. 

Em se tratando dos modos de ler, Chartier (2000) analisa as alterações nas práticas de 

leitura ao longo dos anos, destacando entre elas a passagem da leitura oral para a silenciosa. 

Para o autor, a leitura oral esteve desde a antiguidade vinculada tanto a uma função 

pedagógica, na qual ler em voz alta demonstrava a capacidade do leitor, quanto a uma função 
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literária, em que a leitura em voz alta significava a circulação da obra, sua publicação. A 

passagem da leitura oral para uma leitura visual pode ser considerada uma das revoluções da 

leitura, especialmente entre os leitores de maior nível de formação, tanto eclesiásticos quanto 

laicos.   Assim,   a   “primeira   revolução   na   leitura”   (CHARTIER,   2000,   p.24)   precedeu   à  

invenção da imprensa, com a difusão da leitura silenciosa bem antes de meados do século XV. 

Para De Certeau (1994), a leitura silenciosa representou o habeas corpus do leitor, uma vez 

que o texto não impõe mais o seu ritmo; o recuo do corpo ofereceu autonomia e 

distanciamento do texto, permitindo ao leitor comprometer-se apenas pela mobilidade dos 

olhos.  Com  essa  alteração  a  leitura  “não  é  mais  acompanhada,  como  antigamente,  pelo  ruído  

de  uma  articulação  vocal  nem  pelo  movimento  de  uma  mastigação  muscular.”  (p.27).  A  nova  

relação que o leitor passa a estabelecer com o texto desvincula o lugar do escrito, torna-o um 

objeto, possibilitando a circulação do leitor pelo texto com maior liberdade.  

Neste sentido, a leitura silenciosa permitiu uma relação mais íntima com o impresso e 

um maior dinamismo na leitura, possibilitando ler um número maior de títulos, além de textos 

mais complexos. Esse processo foi favorecido por certas transformações do manuscrito, como 

a separação das palavras, por exemplo. No entanto, mesmo no início da modernidade, diante 

da invenção de Gutenberg e da maior circulação dos textos, esse sistema de leitura oralizada 

não foi totalmente abandonado. Sobre a leitura oral, Chartier afirma: 
 

Essa tendência continuou após Gutenberg, até que mesmo o mais humilde 
dos leitores tivesse adquirido um estilo e uma habilidade de leitura que não 
mais exigissem a oralização. Pode-se ver uma evidência, a contrário, dessa 
evolução nas sociedades ocidentais de hoje, nas quais as pessoas são 
consideradas iletradas não somente pelo fato de não poderem ler de modo 
algum, mas também pelo fato de só serem capazes de entender um texto 
quando o lêem em voz alta. (2000, p.23). 

 

Esse processo de longa duração da passagem da leitura oral à leitura silenciosa está 

estritamente vinculado às distâncias socioculturais de cada sociedade. Para Chartier (2000), 

outra revolução nas práticas de leitura, posterior a essa, refere-se à passagem da leitura 

intensiva para a extensiva, possibilitada, especialmente, pelo acréscimo na circulação dos 

impressos, mesmo antes da industrialização do livro.  As novas práticas de leitura alteram a 

prática intensiva de leitura, na qual o texto era lido e relido, memorizado e recitado; 

vinculado,  geralmente,  ao  gênero  religioso  e  voltado  à  devoção  ao  livro.  Para  o  autor,  “nesse  

estilo antigo, a leitura é reverência e respeito pelo livro porque ele é raro, porque está 

carregado de sacralidade mesmo quando é profano, porque ensina o essencial”  (CHARTIER,  



42 
 

2001, p.86). Essa prática intensiva foi dando lugar à leitura extensiva (embora tenham 

coexistido ambas as práticas), tornando a leitura mais irreverente e desprendida, numa prática 

silenciosa e individual, levando o leitor a visitar diferentes obras ao mesmo tempo.  

Para Chartier (2001), as maneiras de ler não se reduzem aos dois grandes modelos 

propostos, sendo necessário considerar os protocolos e as representações que envolvem esta 

prática cultural. No século XVIII, a representação de uma leitura intensiva e oral está 

vinculada ao ideal camponês, na qual a família reúne-se a noite para ouvir a leitura partilhada. 

Nesta imagem de uma sociedade camponesa patriarcal, a leitura oral, realizada pelo chefe da 

família, traz os ensinamentos religiosos e morais, necessários à preservação da piedade e da 

virtude. No entanto,   Chartier   (2001,   p.93)   questiona:   “A   reunião   constitui,   portanto,   o  

contraponto  coletivo  e  rural  da  leitura  individual  dos  citadinos?”.  Segundo  o  autor,  para  além  

das práticas rurais propriamente, as representações que contrapõe campo e cidade são reflexo 

da   “nostalgia   dos   leitores   urbanos   por   uma   leitura   perdida,   [...]   indicam   o   sonho   de   uma  

leitura   da   transparência,   reunindo   idades   e   condições   ao   redor   do   livro   decifrado”   (2001, 

p.94). 

Compreende-se que o contraponto citadinos versos camponeses, que acompanha as 

representações acerca da leitura, está relacionado à construção de uma imagem em 

determinado momento histórico. Para Chartier (2001), a reunião camponesa, na sociedade 

antiga,  quando  ocorria,  estava  muito  mais  ligada  ao  local  “do  conto,  do  canto,  da  dança  e  dos  

amores”   (p.94),   do   que   propriamente   da   leitura   mediadora   e   noturna.   Considerando   a  

sociedade francesa do século XVIII, o autor afirma que mesmo diante da circulação do 

impresso de forma ampla no campo, a leitura coletiva parece ter sido rara, do mesmo modo 

que a leitura pública, ou seja, oralizada nas cidades não se perdeu totalmente.  

Portanto, para além dos modos de leitura oral e silenciosa, intensiva e extensiva, existe 

um  conjunto  de  representações  sobre  o  ato  de  ler.  Goulemot  (2001)  fala  do  ‘rito’  da  leitura,  da  

instituição do corpo que lê. Ao longo dos anos, as práticas de leitura foram desenvolvidas de 

diferentes formas, em diferentes posições corporais e mediante alternados suportes técnicos 

de auxílio a esta prática. As posições corporais carregaram, durante muito tempo, 

representações com o valor correspondente aos modelos do ato de ler. Segundo Petrucci 

(1998), a ordem tradicional da leitura constitui determinada liturgia de comportamento dos 

leitores e do uso dos livros, que exigem ambientes e mobiliários correspondentes. Tomando 

por base a escola burguesa, institucionalizada entre os séculos XIX e XX, o autor cita as 

regras comportamentais para a leitura: 
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Deve-se ler sentado em posição ereta com os braços apoiados na mesa, com 
o livro diante de si, e assim por diante; deve-se ler com a máxima 
concentração, sem mover-se, sem fazer barulho, sem incomodar os outros, 
sem ocupar demasiado espaço; deve-se ler de maneira ordenada, obedecendo 
ao texto em suas subdivisões; folhear o livro com cuidado, sem dobrá-lo, 
sem amassá-lo, maltratá-lo, ou danificá-lo. (PETRUCCI, 1998, p. 221). 

   

A leitura que respeita estas regras é uma atividade séria, que exige esforço e atenção. 

Para o mesmo autor, as outras maneiras de ler, em ambiente privado, com total liberdade, são 

também permitidas, mas carregam a representação de subversão, devido ao desrespeito para 

com os textos, especialmente em se tratando de textos canônicos. Da mesma forma, para 

Chartier  (2002,  p.70),  “a  leitura  não  é  somente  uma  operação  abstrata  de  intelecção:  ela  é  uso  

do corpo, inscrição em um espaço, relação consigo ou com o outro”.   

Chartier (1990) ainda busca compreender a relação que se estabelece entre a leitura e o 

leitor  através  da  problemática  constituída  sobre  o  “mundo  como  representação”.  Para  o  autor,  

o social é moldado pelos discursos que o apreendem e o estruturam, levando a uma reflexão 

sobre o modo como o leitor (individual e social) pode apropriar-se dos textos lidos, que 

permitem ver e pensar o real.  Assim, as representações sociais partilhadas pelo leitor 

contribuem de forma efetiva no processo pelo qual historicamente é produzido um sentido, e 

construída uma significação para o texto lido. Para Chartier: 

 

No ponto de articulação entre o mundo do texto e o mundo do sujeito 
coloca-se necessariamente uma teoria da leitura capaz de compreender a 
apropriação dos discursos, isto é, a maneira como estes afetam o leitor e o 
conduzem a uma nova norma de compreensão de si próprio e do mundo. 
(CHARTIER, 1990, p.24). 

  

Esta perspectiva vai de encontro às abordagens que consideram o ato de ler como 

uma relação transparente entre o leitor e o texto, reduzindo este ao seu conteúdo semântico, 

sem relação com o suporte que o apresenta e com a prática de leitura. Compreende-se, 

contudo, que no processo de apropriação do texto, o leitor não é abstrato, mas transporta para 

a leitura concepções socialmente constituídas, que compreendem seu patrimônio individual de 

disposições. Assim, o conceito de apropriação, central na obra de Chartier, é de grande 

significado para a análise das práticas de leitura. Para o autor, a apropriação enquanto 

processo que determina a operação de construção de sentidos do texto lido pode ser definida 

nos seguintes termos: 
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A apropriação, tal como a entendemos, tem por objetivo uma história social 
das interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que 
são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que 
as produzem. Conceder deste modo atenção às condições e aos processos 
que, muito concretamente, determinam as operações de construção de 
sentido (na relação de leitura, mas em muitas outras também) é reconhecer, 
contra a antiga história intelectual, que as inteligências não são 
desencarnadas, e, contra as correntes de pensamento que postulam o 
universal, que as categorias aparentemente mais invariáveis devem ser 
construídas na descontinuidade das trajetórias históricas. (CHARTIER, 
1990, p.26/27). 

 

Desta forma, a apropriação é compreendida como um processo de interpretações 

socialmente constituídas, postuladas no ato de ler. Para Chartier (1990/2001), a constituição 

dos sentidos é estabelecida no cruzamento entre os textos, as obras - que são compostas por 

significados relacionados a dispositivos discursivos e formais (tipográficos) -, e os leitores, 

com suas competências e disposições, que caracterizam os modos de ler levando à 

configuração da apropriação.  

Lahire (2002), ao referir-se à apropriação da leitura, apresenta tal concepção como 

sendo a experiência que os leitores vivem com os livros. Para o autor, a leitura enquanto 

experiência  social  não  pode  ser  comparada  a  ‘consumo  cultural’,  mas  deve  estar  vinculada  à 

‘teoria  da  ação’,  pois  “longe  de  ser  uma  atividade  passiva  e  desconectada  dos cursos da ação, 

a  leitura  tem  posse  da  ação”  (p.98).  O  gosto  ou  a  sensibilidade  literária  está  vinculado  também  

ao estoque de resumos de experiência incorporados por cada indivíduo. Desta forma, a prática 

de leitura, assim como os sentidos atribuídos ao texto, pode variar conforme o momento da 

trajetória social do leitor, de sua situação social (criança, adolescente, adulto, idoso, casado, 

divorciado...), ou diante das experiências sociais que o marcaram intensamente. 

Ao comparar a apropriação da leitura por leitores de meios populares e por leitores 

diplomados, Lahire (2002) observa que não há uma ancoragem das práticas de leitura na 

observação do estilo literário, por ambos os grupos de leitores. Antes de ancorar suas leituras 

no autor, no estilo, ou na corrente literária, primeiramente os leitores percebem como 

essencial o assunto, o tema abordado e seus efeitos no real, tornando a prática de leitura como 

elemento de experiências passadas ou presentes.  

A observação literária ou a leitura estilística está relacionada essencialmente aos 

leitores profissionais, leitores-críticos que não se envolvem com o conteúdo da história, 

realizando uma leitura estritamente profissional. Ao contrário destes, os leitores leigos, 
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independente do seu capital cultural, de sua formação escolar, não se vinculam às implicações 

do campo literário. Assim, a prática literária é sempre individual e está condicionada às 

experiências sociais, sensíveis a cada indivíduo. Os leitores possuem trajetórias diversas, 

relativas ao itinerário escolar, familiar, amoroso ou profissional, e estas circunstâncias 

implicam na relação que estabeleceram com a leitura. Para Lahire (2002), as situações de 

crise (divórcio, morte) ou de rupturas identitárias (período da adolescência, função de mãe ou 

pai, aposentadoria) favorecem a adesão a determinadas leituras, levando à atribuição de 

significados correspondentes ao momento histórico vivenciado. Desta forma, a leitura permite 

elaborar, vivenciar ou constituir através dos sentidos atribuídos à ação literária, os esquemas 

de experiências interiorizados e as identidades individuais.  

 

 

1.3  Dispositivos metodológicos que instrumentalizaram a investigação 

 
Como apreender os modos de ler e os sentidos atribuídos à leitura por cada ator social? 

De que forma observar as disposições incorporadas a partir das relações de socialização 

estabelecidas? Como compreender o uso que os leitores fazem dos textos dos quais se 

apropriam?  Não há dúvidas de que a tarefa é desafiadora. Para Chartier (2002), assim como 

para Darton (1995), contar com a confidência dos leitores sobre suas práticas de leitura é algo 

raro, que, por vezes, evidencia-se como um problema para a compreensão da história da 

leitura,   “na  medida   em  que   não   é   simples   separar   aí   o   que   é   uso   comum  e   hábito   pessoal,  

exemplaridade   social   e   especificidade   individual”   (CHARTIER,   2001,   p.   95).   Diante   da  

proposta teórico-metodológica assumida, ao investigar o indivíduo, busca-se apreender o 

social em sua forma incorporada, ou seja, o social dobrado. Assim, ao considerar que as 

disposições interiorizadas são resultado de socializações passadas, o indivíduo é resultado da 

realidade social desdobrada.  

No entanto, Lahire (2002) afirma que apreender essa realidade social é algo bastante 

complexo, sendo necessária uma série de informações que precisam ser comparadas sobre o 

mesmo indivíduo. Para tanto, a análise deve ocorrer no sentido vertical, ou seja, no 

cruzamento de diversos dados que correspondam à trajetória de um mesmo indivíduo. Assim, 

estabelece-se uma oposição à metodologia tradicional, cujos os dados são cruzados de forma 

horizontal, e os indivíduos são relacionados e comparados a partir das fontes que apontam as 
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semelhanças e as diferenças pertinentes entre todas as trajetórias fornecendo um resultado 

equivalente ao grupo investigado. Com a análise vertical têm-se resultados referentes ao 

indivíduo único, compreendido em sua pluralidade/unicidade no contexto social.  

Para atingir o indivíduo em sua pluralidade interna, ou em suas maneiras de agir 

conforme o contexto social em que está inserido, torna-se   fundamental  adotar  “dispositivos  

metodológicos que permitam observar diretamente ou reconstituir indiretamente (através de 

diversas   fontes)   a   variação   “contextual”   (no   sentido   lato do termo) dos comportamentos 

individuais”   (LAHIRE,   2005,   p.27). Para o autor, somente   estudando   os   atores   em   “cenas  

particulares   do   social”   pode-se   julgar   até   que   ponto,   certos   “esquemas de   ações”   são  

transferíveis  de  uma  situação  para  outra,  percebendo  o  “estoque  de  esquemas   incorporados”  

pelo ator em sua trajetória social.  

Assim, o desenvolvimento de uma pesquisa, em que o sujeito precisa ser observado 

minuciosamente, requer grande dinamismo e uma série de cuidados para que ele não se sinta 

invadido   pelas   ações   em   questão.   Para   Lahire   (2002),   apesar   da   “observação   direta   dos  

comportamentos ainda ser o método mais pertinente, raramente ela é inteiramente possível à 

medida   que   ‘seguir’   um ator em situações diferentes de sua vida é uma tarefa ao mesmo 

tempo   pesada   e   deontologicamente   problemática”   (p.201).   Sendo   assim,   para   o   autor,   a  

entrevista e a coleta das mais variadas fontes é uma alternativa satisfatória, que pode 

proporcionar resultados reveladores sobre as relações do indivíduo com o mundo social.  

Neste estudo, as fontes orais são o principal aporte metodológico para a coleta de 

dados, através da realização de entrevistas em profundidade, ou seja, diante da realização de 

vários encontros com um mesmo leitor e de longos depoimentos, que objetivam apreender o 

indivíduo social em suas formas interiorizadas. O termo fontes orais não é empregado sem 

propósito,   pois   como   afirma  Garrido,   “nos   referimos   a   fontes   orais   porque   não   nos   parece  

procedente falar em História Oral, mas preferimos insistir na ideia de que o importante é 

utilizar fontes orais para fazer história. Trata-se, portanto, de incorporar tais fontes orais como 

uma   fonte   documental   a   mais.”   (GARRIDO,   1993,   p.34).   O   conjunto   de dados empíricos 

coletados conta também com as fontes escritas, disponibilizadas pelos indivíduos 

entrevistados. Ainda segundo Garrido (1993), tanto as fontes orais, quanto as fontes escritas 

apresentam   limites,   sendo   relevante,  quando  possível,   “trabalhar com os dois registros, sem 

que  isso  signifique  que  sejam  complementares”  (p.40),  ou  seja,  sem  que  haja  superioridade  de  

uma fonte sobre a outra.   
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Em relação às críticas que apontam para a fragilidade das fontes orais, Prins (1992) 

considera que sendo os historiadores integrantes de sociedades alfabetizadas, mesmo que 

inconscientemente   tendem   a   desprezar   a   palavra   falada,   pois,   “para   eles   a   palavra   escrita   é  

soberana”  (p.169).  Recaem,  assim,  sobre  as  fontes  orais  diversas  depreciações,  das  quais  duas  

questões são normalmente acrescentadas em relação aos seus objetos de estudo, conforme 

Prins   (1992):   “uma   delas,   é   que   a   história   oral   está   autoindulgentemente   preocupada   com  

questões tangenciais. A outra é que não pode ser outra: ela está enclausurada na irrelevância 

da  pequena  escala.”  (p.171).  No  entanto,  para  o  autor,  o  que  as  fontes  orais  proporcionam  é  

uma riqueza de detalhes que através de outros meios não seria possível apreender, 

contribuindo e tornando passível de análise, em especial, as histórias locais.  

Para Prins (1992), é necessário precisão na definição dos termos de modo a evitar 

erros de categoria. Neste sentido, apresenta dois tipos de coleta oral que devem ser 

conceituadas: a tradição oral e a fonte oral.  Prins (1992) define a tradição oral, segundo Jan 

Vansina,   como   sendo   o   “testemunho   oral   transmitido   verbalmente   de   uma   geração   para   a  

seguinte,  ou  mais”  (p.172).  Para  o  autor,  a tradição oral tende a diminuir diante do aumento 

das sociedades alfabetizadas, embora possa persistir em alguns ambientes predominantemente 

alfabetizados.  Por  sua  vez,  a  “fonte oral é a reminiscência pessoal. Esta é uma evidência oral 

específica das experiências de vida do informante. Tal evidência não passa de geração para 

geração, exceto de modo altamente esmaecido, como por exemplo, em narrativas familiares 

privadas.”   (PRINS, 1992, p.172/173). Nesta investigação, a fonte oral, tal como a definição 

apresentada pelo autor, ocupa-se em apreender as trajetórias individuais, assim como o 

próprio indivíduo as narra, a partir de suas reminiscências pessoais.  

Desse modo, as entrevistas, como principal instrumento metodológico, devem ajustar-

se aos objetivos da investigação, conforme bem observa Zago: 

 
Amplamente utilizada nas Ciências Humanas e Sociais, a entrevista é 
empregada conforme diferentes perspectivas, razão pela qual também se 
diferencia quanto aos objetivos e modalidades de condução. Portanto, a 
escolha pelo tipo de entrevista, como é também o caso de outros 
instrumentos de coleta de dados, não é neutra. Ela se justifica pela 
necessidade decorrente da problemática do estudo, pois é esta que nos leva a 
fazer determinadas interrogações sobre o social e a buscar as estratégias 
apropriadas para respondê-las. (ZAGO, 2003, p.294). 

 

Em conformidade com as orientações acima, Lahire (2004) afirma que a proposta 

metodológica é construída pelo pesquisador, não é neutra, mas corresponde às exigências 

teóricas colocadas a priori.  Assim, para o autor, a construção de uma grade de entrevista tem 
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como objetivo, primeiramente, captar as grandes matrizes socializadoras “que  são,  acima  de  

tudo, a família, a escola e o universo de trabalho, assim como as instituições culturais, 

esportivas,   religiosas,   políticas”   (p.38).   Considerando   que   cada   matriz está entrelaçada a 

outra,  pois   “é  difícil   falar  de  escola   sem   falar  de   família  ou  de  amizade”   (Cf.  Lahire,  2004,  

p.38), dissociando o universo de diferentes práticas. Contudo, parte das perguntas são 

propostas diante do objetivo de compreender alguma disposição precisa,   “para   poder  

evidenciar o grau de extensão de sua ativação, os contextos de sua aplicação e os de seu 

eventual  estado  de  vigília”  (LAHIRE,  2004,  p.40). 

Neste caso, a investigação requer procedimentos que ultrapassem a coleta superficial 

de dados, e a análise se amplia na medida em que das fontes surjam indícios que possam ser 

tramados verticalmente, permitindo ao pesquisador aproximar-se das questões relativas a uma 

determinada trajetória individual. Não obstante, deve-se ter claro que não se  pode  “apreender  

a   totalidade  de  uma  personalidade,  em   todas  as   facetas  da   sua  existência”   (LAHIRE,  2005,  

p.31). No entanto, os dados encontrados podem fornecer sinais e indícios (Ginzburg, 1989) 

que permitem decifrar uma realidade social, na qual minúsculas particularidades são 

empregadas como pistas para reconstruir transformações sociais.  Ao referir-se a Ginzburg 2F

3 e 

ao paradigma indiciário, Lahire (2005) afirma que: 

 
Poder-nos-íamos apoiar no trabalho de investigação deste para mostrar que 
conseguir converter detalhes insignificantes em detalhes reveladores, ou 
seja, em indícios de tal ou tal traço de caráter, propriedade, prática ou 
disposição, supõe um conhecimento geral (histórico, geográfico, 
antropológico, econômico...) do mundo social e das suas tendências 
históricas, quer elas tenham sido estatisticamente estabelecidas ou 
reconstruídas a partir de bases documentais, de observações diretas ou de 
testemunhos. (2005, p.33). 

 

No processo de apreensão de indícios que contribuem para a compreensão do 

indivíduo que compõe o social, a coleta de dados e, em especial, a entrevista, apresenta um 

caráter parcialmente biográfico, considerando, por exemplo, o percurso escolar desde a fase 

inicial até a sua conclusão, ou ainda, as questões relativas ao trabalho em toda a constituição 

profissional do ator. Para Lahire (2004), o caráter biográfico da entrevista torna-se necessário 

por duas  razões:  primeiro  para  captar  as  variações   intraindividuais,   “tanto  do  ponto  de  vista  

diacrônico  como  sincrônico”,  assim  como  para  abordar  “a  questão  da  gênese  das  disposições,  

                                                             
3 Sobre paradigma indiciário consultar: GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas, Sinais. São Paulo: Companhia 
das letras, 1989. 
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apetências e competências que fazem parte do patrimônio individual atual dos pesquisados”  

(p.39).  

Considerando o aspecto diacrônico das variações intraindividuais é possível observar 

as circunstâncias em que foram reorganizados os patrimônios de disposições, como, por 

exemplo, diante do falecimento do pai, da chegada de um filho, de um divórcio, entre outros 

momentos   da   trajetória   que   tenham   causado   ‘crises’,   ou   ‘rupturas   biográficas’   (LAHIRE,  

2004, p.35). Nos momentos de crise, as disposições podem ser reativadas ou entrarem em 

‘estado  de  vigília’, alterando o comportamento dos indivíduos. Tais aspectos, normalmente, 

não são evidenciados pelo depoente que pode, inclusive, não reconhecer as causas para a 

alteração de seu comportamento. Sendo assim, quando possível, as entrevistas devem ser 

realizadas com algum espaço de tempo para dificultar  “as  apresentações  muito  controladas  de  

si  mesmo  e,  por  isso,  muito  coerentes.”  (LAHIRE,  2004,  p.44).   

Considera-se, ainda, que no processo narrativo o depoente não fala sobre sua trajetória 

tal como ela ocorreu, mas a reconstrói a partir de suas reminiscências, de suas recordações, 

que são balizadas pelo contexto que está sendo vivenciado. Aspectos estes que não podem ser 

desconsiderados no trabalho de coleta e análise das fontes de investigação. Cabe destacar, 

diante do aporte metodológico das fontes orais, o conceito empregado às narrativas coletadas 

através de entrevistas, conforme a definição de Errante (2000):  

 
Narrativas revelam o alinhamento dos narradores com certos indivíduos, 
grupos, ideias, e símbolos através dos quais eles externalizam seus maiores 
valores, qualidades positivas e de orgulho de si mesmo. Narrativas também 
revelam   as   dissociações   dos   narradores   com   ‘outros’   indivíduos,   grupos,  
idéias, e símbolos através dos quais eles externalizam as partes menos 
favoráveis de si mesmo. (...) nós podemos agora definir uma pessoa como 
alguém que narra. (ERRANTE, 2000, p.142). 

 
Ainda, frente ao caráter biográfico das entrevistas, considera-se o fato dos atores que 

narram suas trajetórias buscarem no passado os subsídios para reconstrução destas vivências. 

Nesse sentido, ao analisar as narrativas é imprescindível considerar a afirmação de Bosi 

(1994): 

A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à 
nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa 
consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato 
antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque 
nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e, 
com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e de valor (p.55). 
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A autora, a partir de Halbwachs, ainda apresenta como exemplo a releitura que o 

adulto faz de um livro de narrativas lido durante a juventude. Ao encetar a leitura pode-se 

esperar que todas as emoções do primeiro encontro com a obra   sejam   reativadas,   “que   a  

memória  nos  faça  reviver  aquela  bela  experiência  juvenil”  (p.57).  No  entanto,  a  sensação  será  

da leitura de um novo livro ou de uma obra remanejada. Primeiro, porque alguns detalhes e 

palavras somente serão percebidos na segunda leitura, quando, então, mais atentos à 

“verossimilhança  da   narrativa  e  à  estrutura  psicológica  das  personagens”   (p.57)  tem-se uma 

direção crítica e cultural, que não se tinha em quadros mentais da primeira leitura. Segundo, 

em um sentido oposto, passagens que haviam impressionado, perderam o sentido e muito do 

poder sugestivo. Sendo assim, segundo a autora, não é possível ler duas vezes o mesmo livro, 

não   da   mesma   maneira,   pois   “o   conjunto   de   nossas   idéias   atuais,   principalmente   sobre   a  

sociedade, nos impediria de recuperar exatamente as impressões e os sentimentos 

experimentados  a  primeira  vez.”  (BOSI,  1994,  p.58). 

Ainda segundo Rousso (1996, p94), a memória individual está extremamente 

relacionada ao social, sendo uma reconstrução psíquica e intelectual que evidencia uma 

representação seletiva do passado, que não é único e individual, mas de um indivíduo inserido 

em um contexto familiar, social, nacional. Dessa forma, a memória está diretamente 

envolvida em acontecimentos sociais, sendo estes, em muitos dos casos, a referência para 

recordações pessoais.  

Considerando o caso dos atores entrevistados desta pesquisa, observa-se que os seis 

leitores nasceram, aproximadamente, entre as décadas de 1920 e 1930, o que lhes possibilitou 

vivenciar durante suas trajetórias de vida transformações e acontecimentos sociais, 

econômicos, políticos e culturais de âmbito nacional e internacional que, de alguma forma, 

atingiram as suas vidas de modo particular. A este respeito Bosi (1994) faz a seguinte 

consideração em relação às lembranças de pessoas idosas: 
 

Um verdadeiro teste para a hipótese psicossocial da memória encontra-se no 
estudo das lembranças das pessoas idosas. Nelas é possível verificar uma 
história social bem desenvolvida: elas já atravessaram um determinado tipo 
de sociedade, com características bem marcadas e conhecidas; elas já 
viveram quadros de referência familiar e cultural igualmente reconhecíveis: 
enfim, sua memória atual pode ser desenhada sobre um pano de fundo mais 
definido do que a memória de uma pessoa jovem ou mesma adulta, que, de 
algum modo, ainda está absorvida nas lutas e contradições de uma pessoa de 
idade. (p.60). 
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A memória dos atores analisados está permeada por acontecimentos que “atravessaram  

um determinado tipo de sociedade”. Os episódios que envolveram o Brasil na II Guerra 

Mundial, a migração de alemães para o Sul do Brasil, as políticas de governo, em especial, as 

implantadas durante do governo de Getúlio Vargas, entre outros, são fatos históricos que 

atravessaram o século XX e que estão presentes na memória destes seis atores sociais 

investigados.  Através do trabalho de reconstrução de si mesmo, diante de um universo maior, 

estes indivíduos buscaram em suas narrativas localizarem-se em um determinado contexto 

social e temporal.   

É importante considerar que a memória de acontecimentos sociais e coletivos continua 

sendo uma memória individual. O indivíduo que relembra ou esquece, assim o faz a partir de 

questões que marcaram sua vida individual, de experiências significativas em sua trajetória. 

Conforme  afirma  Portelli  (1996),  “a  memória  é  social  e  pode  ser  compartilhada,  mas  ela  só  se  

materializa nas reminiscências e nos discursos individuais. Ela só se torna memória coletiva 

quando  é  abstraída  e  separada  da  individual”  (p.127).  Assim,   todo o indivíduo, do seu modo, 

vivencia um determinado momento histórico, construindo suas memórias de forma peculiar e 

particular.  

 

1.4  A experiência metodológica da pesquisa de campo   

 
O pesquisador que quer utilizar as fontes orais tem que ter claro, antes de 
iniciar o trabalho de campo, toda uma série de elementos: o universo da 
amostra, a própria amostra, o tipo de entrevista que se deve usar em cada 
caso, a atitude do entrevistador, o lugar onde eventualmente pode-se fazer a 
entrevista e, finalmente, o tratamento que vai dar à informação obtida. 
(GARRIDO, 1992, p.41).  

 
Em conformidade com as afirmações do autor, considera-se, contudo, que em grande 

parte dos casos nem todos os elementos elencados acima se apresentam de forma clara no 

início de uma investigação, sendo construídos no processo da pesquisa, como, por exemplo, a 

amostra a ser investigada, ou seja, o grupo de indivíduos a ser entrevistado. No caso deste 

estudo, a amostra foi definida durante os primeiros meses de pesquisa. As redes de contato 

estabelecidas com pessoas do meio rural permitiram localizar um grupo inicial de quatorze 

leitores assíduos, todos entrevistados de forma exploratória pelo menos uma vez. Como já 

mencionado anteriormente, a escolha dos atores investigados ocorreu, primeiramente, a partir 
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da disposição destes em participar da investigação. Depois, a opção foi a de trabalhar com um 

grupo aparentemente homogêneo para que se pudesse ter controle de variáveis como idade e 

escolarização. Contudo, a disponibilidade dos atores em conceder várias entrevistas, 

abordando diversos aspectos de suas trajetórias de vida, foi um dos critérios de maior 

relevância para a composição do grupo pesquisado.  

Considera-se relevante citar o caso de um indivíduo que mesmo parecendo ser um 

potencial depoente  – agricultor, 90 anos idade, com o quinto ano primário, professor primário 

leigo, músico e leitor assíduo – não integra a amostra analisada, apesar de ter características 

que correspondiam ao perfil dos indivíduos selecionados para a análise. Inicialmente, três 

entrevistas foram realizadas com este leitor, todas em um armazém próximo à sua residência, 

local escolhido pelo entrevistado. Entretanto, durante as entrevistas, percebeu-se que havia 

um cuidado para que sua vida pessoal não fosse o objetivo da conversa. A intenção do 

depoente parecia ser a de contar as histórias da localidade onde morava, os costumes, as 

festas, as colheitas, os modos de viver em comunidade, ou seja, fatos interessantes, mas que 

não respondiam os interesses da investigação. O contato com este leitor ocorreu entre julho de 

2008 e setembro de 2009, não só com entrevistas, mas, também, por meio de 

correspondências. O diálogo através de carta foi sugestão do próprio leitor, que indicou o 

armazém, onde ocorriam as entrevistas, como endereço de recebimento de cartas, 

demonstrando disposição em continuar o contato desta maneira. Como forma de aproximação 

com o leitor, três cartas foram enviadas: as duas primeiras com questões amplas, sobre sua 

trajetória e sua relação com os livros; a terceira agradecendo a resposta das cartas anteriores e 

propondo que se continuasse a conversa em um encontro presencial.  Esta última carta não foi 

respondida, mas através de contato telefônico com o leitor foi possível certificar-se de que 

havia sido recebida. Nesta oportunidade, o leitor afirmou estar muito ocupado com assuntos 

pessoais, dizendo que quando pudesse enviaria nova carta, não demonstrando estar dispondo a 

participar de uma nova entrevista. Sendo assim, observa-se a afirmação de Pollak (1992): 

“uma  pessoa  a  quem  nunca  ninguém  perguntou  quem  ela  é,  de  repente  ser  solicitada  a  relatar  

como foi a sua vida, tem muita dificuldade para entender esse súbito interesse. Já é difícil 

fazê-la  falar,  quanto  mais  falar  de  si.”  (p.  13).  Em  razão  da  situação  exposta,  esse  entrevistado  

não compôs a amostra da pesquisa, demonstrando que a relação de cumplicidade e confiança 

estabelecida com os demais leitores foi fundamental para que se chegasse aos dados 

analisados nesta tese.  
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Para o caso dos seis leitores que compõem o grupo de indivíduos investigados, todas 

as entrevistas tiveram como local a casa dos entrevistados. No total foram realizadas 30 

entrevistas com os seis leitores, entre os anos de 2007 e 2011. O deslocamento para a 

realização das entrevistas resultou em vários quilômetros rodados em estradas do meio rural. 

Na tabela que segue, pode-se visualizar o número e a data das entrevistas realizadas com cada 

leitor e a distância percorrida para a realização de cada entrevista. 

 
 

Tabela 2 
Relação de entrevistas realizadas 

 
Leitores Relação de entrevistas 

e data da realização 
Distância da casa 
da pesquisadora 

Antonio 1ª - 04/07/2007 
2ª - 26/09/2008 
3ª - 02/05/2009 
4º - 15/09/2009 
5ª – 04/07/2010 

2 km 

Nei 1ª - 24/06/2007 
2ª - 16/02/2008 
3ª - 25/10/2008 
4ª - 22/08/2009 
5ª - 05/06/2010 

60 km 

Henrique 1ª - 23/06/2007 
2ª - 20/10/2007 
3ª - 22/02/2008 
4ª - 10/10/2008 
5ª - 26/09/2009 
6ª – 07/11/2010 

16 km 

Ismael 1ª - 04/06/2008 
2ª - 01/08/2008 
3ª - 25/08/2009 
4ª - 07/08/2010 

42 km 

Tecla 1ª - 11/08/2009 
2ª – 10/02/2010 
3ª - 14/10/2010 
4ª - 16/12/2010 
5ª - 02/03/2011 

34 km 

Ondina 1ª - 27/02/2008 
2ª - 29/03/2008 
3ª - 07/06/2009 
4ª - 04/07/2010 
5ª - 31/10/2010 

6 km 

  

Nos casos de Antonio e Tecla que moram no meio urbano, o acesso até suas 

residências ocorreu por estrada asfaltada. No caso de Ismael, mesmo residindo no centro 

urbano de um pequeno município, grande parte dos 42 quilômetros até sua residência foram 
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percorridos por estradas de chão. O mesmo ocorreu nos deslocamentos até as residências de 

Henrique, Ondina e Nei, que moram no meio rural. Na maioria das vezes, as viagens eram 

realizadas na companhia de um familiar (pai, mãe, irmão, marido, cunhada), em especial, 

quando as visitas eram para o Nei ou para o Ismael, devido à distância e à dificuldade de 

acesso por estradas rurais. As entrevistas realizadas com Henrique também tiveram a presença 

de uma colega 3F

4 de pesquisa, que se dedica a estudar as escritas dos filhos de Henrique. 

Em relação aos principais procedimentos para a realização das entrevistas, foram 

consideradas as orientações de Thompson, conforme afirma: 
 
Ser bem-sucedido ao entrevistar exige habilidade. Porém, há muitos estilos 
diferentes de entrevista, que vão desde a que se faz sob a forma de conversa 
amigável e informal até o estilo mais formal e controlado de perguntar, e o 
bom entrevistador acaba por desenvolver uma variedade do método que, 
para ele, produz os melhores resultados e se harmoniza com sua 
personalidade. (THOMPSON, 1992, p. 254). 

 
Em cada um dos casos foi necessário desenvolver meios específicos para que os 

objetivos da investigação fossem alcançados. Para alguns dos entrevistados, além de expor o 

propósito da pesquisa antes de cada uma das entrevistas, era necessário apresentar questões 

que dessem sequência à conversa, em outros casos, a conversa informal conduzia o assunto 

até o propósito da investigação. De modo geral, as primeiras entrevistas caracterizaram-se por 

conversas informais, nas quais a trajetória de vida e a relação com a leitura foram sendo 

apresentada pelos entrevistados5. Nos últimos encontros, a partir da leitura das entrevistas 

anteriores e da análise dos aspectos que ainda não haviam sido abordados, questões mais 

específicas foram colocadas durante a conversa. Assim, as entrevistas passaram a ser mais 

direcionadas,   pois   como   sugere   Lahire   (2004,   p.35),   “as   perguntas   (precisas   e  

contextualizadas, em vez de gerais e abstratas) dão origem a memórias úteis, que permitem a 

anamnese  de  cenas  e  experiências  muito  antigas.”   

No entanto, pode-se considerar que as entrevistas tiveram como princípio o respeito 

aos   entrevistados   e   ao   seu   tempo  de   “dizer   ou   de  mostrar”.      Para   Zago (2003), esta é uma 

questão  fundamental  na   situação  da  entrevista:  “há  um  consenso  – do qual participo – entre 

                                                             
4 Thies, Vania Grim. O autor-criador e o(s) outro(s): a estética da vida revelada na escrita de diários de irmãos 
agricultores. FAE/UFPel, 2011. (exame de qualificação de doutorado). 
5 Desenvolveu-se um roteiro com questões que auxiliaram no desenvolvimento das entrevistas. Contudo, o 
diálogo não era controlado por tais questões, que se apresentavam, especialmente, como suporte de memória, 
possibilitado a pesquisadora retomar pontos que não tivessem sido mencionados ao longo da conversa informal. 
No apêndice B pode-se observar algumas questões balizadoras das entrevistas realizadas.  
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diversos autores sobre a ideia de que as boas entrevistas estariam menos relacionadas às 

questões das técnicas de condução e mais à capacidade  de  obter  a  confiança  dos  pesquisados”  

(p. 302). Sendo assim, é prudente, segundo a autora, que o pesquisador aproprie-se de aportes 

teórico-metodológicos que contribuam para a investigação, não perdendo de vista o respeito 

para com o depoente e aos seus limites,  consciente  de  que  “um  trabalho  de  campo  é  sempre  

uma  experiência  singular  e  esta  escapa  à  racionalidade  descrita  nos  manuais  de  metodologia”  

(ZAGO, 2003, p.292). Portanto, ao abordar a disposição específica para a leitura, considerou-

se a difícil tarefa de apreender os sentidos atribuídos à leitura, advinda de maneiras de ver e 

agir, que só seriam confidenciadas diante de uma situação de plena interação durante as 

entrevistas.  

Na casa dos leitores, o local destinado a realizar as entrevistas era a sombra de uma 

árvore, a sala ou a cozinha da casa dos depoentes. Momentos em que café, chimarrão, doces 

de goiabada e ambrosia eram servidos. Nestes locais era possível observar e perguntar sobre 

os quadros pendurados na parede, fotos de família expostas ou sobre objetos que serviam de 

estímulo para a conversa. Na maioria dos casos, os materiais escritos não ficavam nestes 

espaços da casa, por vezes alguns livros eram trazidos para exemplificar aquilo que estava 

sendo narrado sobre determinada prática de leitura. Os espaços mais íntimos da casa eram os 

que abrigavam os materiais escritos (normalmente o quarto), locais a que se teve acesso 

somente nos últimos encontros, momento em que se pôde realizar o levantamento dos livros e 

demais materiais escritos que compunham o acervo particular dos depoentes.  

Durante as entrevistas, observou-se o que bem expressa Errante (2000) quando diz: 

“eu  estava  interessada  em  como  os  narradores  organizavam suas experiências e, por isso, eu 

lhes permita falar tanto quanto quisessem sobre algo que eles queriam lembrar, mesmo 

quando   isso  não  parecia  particularmente   relevante  para  meu   estudo”   (p.149).  As  entrevistas  

nesta investigação foram conduzidas do mesmo modo. Mesmo quando perguntas eram 

propostas no sentido de orientar a conversa, eram realizadas de forma amplas para que o 

entrevistado  permanecesse  “livre  para  falar”  sobre  suas  experiências.  Algumas  vezes,  durante  

as   narrativas,   os   leitores   “viajavam   em   suas   lembranças”,   misturavam   assuntos,   contavam  

acontecimentos específicos, retomavam histórias, demonstravam confundirem-se e 

esquecerem-se. Todos estes aspectos foram considerados, uma vez que, como ensina Lahire 

(2004), “a   aparente   confusão  ou   contradição   existente   em   certos   casos   pode   ter   um   sentido  

que não se reduz apenas ao problema do desvio entre versão oficial (mentira) e prática real 

(verdade)  gerada  pelos  efeitos  de  legitimidade”  (p.43),  mas  deve  ser  entendido  como maneiras 



56 
 

de fazer ou como disposições heterogêneas. Se o indivíduo vivencia diferentes momentos de 

socialização, o pesquisador deve considerar as dissonâncias ou as contradições que, 

certamente, enriquecerão a análise na sua complexidade. Sendo assim, buscou-se apreender as 

especificidades da trajetória destes leitores a partir do que os atores narraram sobre suas 

práticas de leitura e sobre as instâncias de socialização (família, escola, instituições 

comunitárias) que contribuíram para a constituição e permanência da disposição leitora.   

As séries de entrevistas com o mesmo indivíduo foram realizadas com algum espaço 

de tempo. Quando determinado assunto precisava ser retomado a partir da entrevista anterior, 

procurava-se realizar novo encontro em menor tempo, do contrário um período maior era 

estabelecido,  com  o  objetivo  de  dificultar  “as  apresentações  muito  controladas  de  si  mesmo  e,  

por  isso,  muito  coerentes.”  (LAHIER,  2004,  p.44).  O  número  de  entrevistas  realizadas   ficou  

condicionado à relevância dos novos dados que eram observados no decorrer dos encontros. 

Percebeu-se que após a terceira entrevista muito do que já havia sido relatado era novamente 

incorporado à conversa, não havendo no relato novas informações que pudessem ser 

aprofundadas, sendo este um aspecto considerado como ponto de saturação das entrevistas. 

Assim, as últimas entrevistas foram direcionadas à coleta de questões específicas sobre a 

disposição à prática de leitura e voltadas ao registro dos acervos particulares.  

O registro dos livros que compõem o acervo particular dos entrevistados foi realizado 

a partir do título e dos principais dados bibliográficos dos exemplares. Conforme Détrez 

(2004), a classificação de gêneros literários depende da experiência pessoal de leitura de cada 

indivíduo. Sendo assim, a autora sugere que a coleta de dados seja realizada a partir do título 

das   obras:   “la   pregunta   por   los   títulos   no   excluye   en   absoluto   un   análisis   por   géneros.   El  

conjunto   de   corpus   de   títulos   fue   codificado   por   gênero   a   posteriori.”   (DÉTREZ, 2004, 

p.100). Esta foi a postura assumida ao se tratar da análise dos acervos, ou seja, após a coleta 

dos dados, realizou-se a classificação dos acervos a partir das esferas de circulação social. 

  O tempo de duração das entrevistas variou de duas a três horas de gravação, sem 

contabilizar eventuais intervalos para cafés, e as conversas de aproximadamente 15 minutos 

em frente a porta de saída das residências, ao final de cada encontro. Todas as entrevistas 

foram transcritas pela pesquisadora, totalizando 170 páginas digitalizadas em letra Times 

New Roman, espaço 1,5, material que compõe o rol de documentos analisados. 

Além das entrevistas, as observações também contribuíram na coleta de dados 

havendo, por isso, uma gama de aspectos a serem observados, especialmente pelo fato de as 

entrevistas serem realizadas na casa dos próprios leitores. Conforme Zago (2003), as 
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entrevistas em casa contribuem, entre outros, na observação de aspectos relacionados à 

condição social e econômica das famílias, sendo esta uma questão relevante a ser apreendida, 

especialmente, tratando-se de um estudo sociológico. Foram, também, disponibilizados pelos 

depoentes, diversos documentos escritos, tais como, dedicatórias registradas em livros, 

diferentes registros escritos realizados pelos próprios leitores, documentos de reservista do 

exército, escrituras, inventários, cartas, fotos, entre outros. Documentos que, na maioria dos 

casos, eram apresentados pelos entrevistados como forma de ilustrar o que estava sendo 

narrado. 

As observações realizadas foram registradas em notas de campo, assim como as 

caracteriza  Bogdan  e  Biklen  (1994),  “isso  são  notas de campo: o relato escrito daquilo que o 

investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha, refletindo sobre os dados de 

um  estudo  qualitativo.”   (150).  Em  notas de campo registradas em um caderno diário foram 

anotados os dados que escapam à apreensão do gravador, o ambiente, as pessoas presentes, as 

condições de realização da entrevista, o que era dito antes e depois da gravação, assim como, 

impressões e questões a serem abordadas nas próximas entrevistas. Este material contribuiu 

significativamente durante a pesquisa de campo permitindo mapear o que já havia sido 

alcançado em cada caso e, em quais aspectos era necessário avançar. Assim, as notas de 

campo além de apresentarem dados a serem incorporados à investigação, tornaram-se um 

suporte de memória para que em cada entrevista novos aspectos fossem explorados.  

Para a análise dos dados observou-se o que alerta Lahire (2004) em relação ao cuidado 

para não homogeneizar contextos que são heterogêneos, buscando considerar as 

singularidades dos princípios de socialização, nos diferentes períodos de uma trajetória. 

Assim, as variações e as permanências devem ser consideradas, isto é, o pesquisador precisa 

estar atento e disposto a apreender as dissonâncias e contradições que os depoimentos possam 

apresentar, mesmo considerando-se que muitas vezes tais aspectos colocam-se de maneiras 

quase imperceptíveis ao entrevistado, que normalmente procura manter um discurso coerente 

sobre sua trajetória social. Ainda, em relação aos documentos orais, a análise ocorreu no 

conjunto das entrevistas transcritas, no sentido vertical, correspondendo à trajetória de um 

mesmo indivíduo. Sendo assim, quando da utilização de fragmentos das entrevistas neste 

texto, optou-se em não apresentar ao lado das citações a data da realização da entrevista, pois 

tal aspecto não demonstra ter pertinência no conjunto da análise, sendo também a opção dos 

estudos sociológicos à escala individual.  
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Por fim, é relevante salientar que os dados empíricos analisados correspondem a todas 

as fontes documentais coletadas, às fontes orais (narrativas) e às fontes escritas. Em 

observância   ao   que   afirma   Prins   (1992):   “as   transcrições de suas entrevistas com todos os 

atores centrais na peça tornam-se   por   si   mesmas   uma   fonte   documental   vital”   (p.195).   É  

também importante considerar o que ensina Le Goff (1996) quando afirma ser imprescindível 

realizar a crítica ao documento, compreendido não como qualquer coisa que fica por conta do 

passado,  mas  como  “produto  da  sociedade  que  o  fabricou  segundo  as  relações  de  forças  que  aí  

detinham  o  poder.”  (p.102).  Portanto,  fontes  orais  e  escritas  são  produzidas  pelo  pesquisador,  

que decide o que será pesquisado, o que serve para análise, o que será descartado e o que 

receberá destaque, não sendo o processo de pesquisa algo neutro, mas, como bem expressa 

Donnat  (2004),  “la  realidad  observada  nunca  es  independiente  de  la  mirada  que  sobre  ella  se  

proyeta”   (p.   62).   Compreende-se, assim, que o pesquisador tem grande participação na 

construção do projeto de pesquisa, delimitando o campo de investigação, os objetivos a serem 

perseguidos e, por fim, interpretando os documentos coletados. 
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Rural versus urbano:  o  “onde”  das  práticas  de  leitura   

 
 

Capítulo II 
 

 

 

Para  Darnton  “o  ‘onde’  da  leitura  é  mais  importante  do  que  se  pode  pensar,  porque  a  

contextualização do leitor em seu espaço pode fornecer indícios sobre a natureza de sua 

experiência”  (1995,  p.156).  Sendo  assim,  torna-se fundamental pensar o contexto das práticas 

da  leitura  ao  investigar  as  experiências  de  diferentes  leitores.  Este  ‘onde’  da  leitura  pode  ser  

pensado tanto em relação aos modos de ler, ou seja, o ambiente e as posições corporais 

escolhidas para desfrutar da leitura, quanto em relação aos espaços geográficos em que estas 

práticas ocorrem em suas peculiaridades.  

Nesse capítulo será problematizada, a partir do conceito de Roger Chartier, a 

representação 4F

6 da leitura camponesa na sociedade antiga, compreendida como uma prática 

comunitária, em que o saber é partilhado entre todos que se reúnem em torno do livro lido, o 

que para Chartier (2001, p.94) é a representação urbana do ideal camponês. Em relação às 

práticas de leitura contemporâneas, aponta-se para a forma antagônica em que urbano e rural 

continuam a ser representados, frente a pouca expressividade de estudos sobre as práticas 

atuais de leitura no meio rural brasileiro. Ainda, busca-se compreender na sociologia rural a 

dualidade entre rural e urbano e a constituição da representação do urbano civilizado, 

moderno e permeado pela cultura escrita, em contraponto ao rural atrasado, estático e isolado.  

Por fim, serão apresentados os critérios de análise utilizados que buscam superar a 

contraposição entre rural e urbano, de modo a dar visibilidade às práticas de leitura realizadas 

por moradores rurais.   

 

 

                                                             
6 O conceito de representação é utilizado de acordo com Chartier (1990, 2002).     
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2.1 Representações sobre a leitura rural na história da leitura 

 

Ao tratar das práticas de leitura no contexto europeu, Darnton (1995) chama a atenção 

para   o   ‘onde’   destas   práticas   ao   referir-se aos modos de ler, analisando pinturas do século 

XVII ao início do século XX. Assim, aborda as mudanças que vão ocorrendo ao longo dos 

anos   nas   formas   de   ler:   em   1610,   os   leitores   são   retratados   “lendo   os   livros   em   balcões  

erguidos  à  altura  do  ombro,  sob  as  prateleiras”  (p.156);;  em  quadros  do  século  seguinte,  “os  

leitores se estendem em poltronas bem acolchoadas, com as pernas apoiadas  em  banquetas”  

(p.156),   ou   ainda,   “o   leitor   leva   livros   para   o   campo   e   o   alto   da   montanha,   onde   pode  

comungar   com   a   natureza”   (p.156).   Para  Darnton   (1995),   estes   são   episódios   que   retratam  

momentos em que um pequeno número de pessoas cultas, as quais tinham acesso aos livros, 

apreciavam a prática da leitura. Em ambientes mais modestos, no início da Idade Moderna, a 

leitura constituía-se   numa   atividade   social,   quase   sempre   oral,   “como   o   camponês   na  

estalagem rural descrito por Christian Schubart, em 1786:   ‘E   chega   o   fim   da   tarde,   assim  

bebo, pois meu copo de vinho; então o senhor professor lê para mim, a notícia que tiver no 

jornal’.”  (DARNTON,  1995,  p.157).  As  práticas  de  leitura  são  assim  retratadas  ao  longo  dos  

anos como uma prática de fruição, de harmonia com os livros, realizada em locais e posições 

que privilegiam o desfrutar da leitura. A leitura oral e coletiva é, assim, especialmente 

vinculada à representação de uma prática realizada em ambientes modestos e camponeses, 

como descreve Christian Schubart, em 1786, em relação à leitura do jornal na estalagem rural 

(DARNTON, 1995).   

Neste sentido, Roger Chartier (2004) chama a atenção para a representação construída 

pelos letrados urbanos sobre as práticas de leitura dos habitantes rurais do Antigo Regime. 

Em   um   capítulo   denominado   “Representações   e   Práticas:   leituras   camponesas   no   século  

XVIII”,  o  autor  questiona  a  possibilidade  de,  através  da  imagem  pintada  na  tela  ou  encontrada  

na literatura, saber-se quais eram os hábitos e as práticas da leitura camponesa. Diante da 

representação de uma leitura em voz alta, por ocasião da vigília na estação de inverno, 

momento em que a família é reunida em torno do livro religioso que é lido oralmente pelo pai 

ou pelo filho, ou ainda, da leitura intensiva de um número pequeno de livros, que ocorre pelo 

respeito, pela raridade e sacralidade destes. Tais acepções compõem uma representação 

consagrada pelos historiadores como a definição das leituras camponesas antigas. Chartier, a 

este respeito, afirma: 
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A leitura após o jantar, em voz alta e em família, pertence, portanto, a um 
repertório de representações que é comum à poesia bucólica, à fabula 
autobiográfica e também à pintura ou à estampa, desde o camponês que lê 
para seus filhos, exposto por Greuze no salão de 1755, até o frontispício do 
segundo tomo da primeira edição do texto de Rétif publicado em 1778. A 
função dessa imagética é dupla: apresentar a sociedade rural como patriarcal, 
fraternal, comunitária, em contraste com aquela outra, corrompida e desunida, 
das grandes cidades; pintar nessa decifração aplicada e nessa escuta vigilante a 
concentração completa dos indivíduos naquilo que estão fazendo, aquela 
absorção colocada como o oposto exato da frivolidade da época. 
(CHARTIER, 2004, p. 255/256). 

 

Para o autor, tais representações contemplam uma imagem que contraditoriamente 

coloca o mundo camponês em dois extremos, marcado por um lado pela simplicidade natural 

de uma transparência exemplar e, por outro, pelo preconceito e pela ignorância (lugar que 

necessita da interferência dos homens esclarecidos). As referências sobre tais práticas na 

sociedade antiga não têm estatuto de observação etnográfica, mas permitem uma encenação 

produzida pelo mundo urbano sobre a cultura camponesa. Assim, para o autor, pouco se sabe 

efetivamente sobre as leituras camponesas do século XVIII, com exceção de alguns relatos 

autobiográficos de pessoas que tiveram uma relação estreita com os livros e registraram suas 

vivências. Como o caso de Louis Simon, um tecelão do Maine, que em 1809 começa a 

escrever os principais acontecimentos de sua vida, ressaltando que seu hábito de ler foi 

possibilitado pela biblioteca do vigário da paróquia e por um vendedor ambulante da região. 

No  entanto,   são   testemunhos   raros   e   lacônicos,   que   devem   ser   “decifrados, primeiro, como 

uma apresentação de si mesmo, moldada na maior distância social e cultural, ligada a uma 

trajetória  excepcional.”  (CHARTIER,  2004,  p.  236). 

Ainda, neste contexto, Chartier (2004) considera de grande importância a investigação 

sobre as práticas culturais dos franceses, realizada entre agosto de 1790 e janeiro de 1792, 

pelo  abade  Grégorio,  deputado  da  Assembleia  Nacional,  que  investiga  questões  “relativas  aos  

patois e  aos  costumes  das  pessoas  do  campo”  (p.236),  sendo  o  mais  antigo  empreendimento 

de pesquisa sobre o tema. Contudo, chama a atenção para o fato de ser uma pesquisa na qual 

não são os próprios rurais que respondem as questões, mas homens com alguns pontos em 

comum:  “são  urbanos,  são  ‘intelectuais’  que  pertencem  à  Igreja,  à  administração ou à justiça, 

às profissões liberais – isto é, a todas as togas da antiga sociedade –, são burgueses 

esclarecidos   engajados   no   mundo   da   República   das   Letras”   (CHARTIER,   2004,   p.238).  

Segundo o autor, ao analisar o resultado da investigação é preciso levar em conta os 
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estereótipos antigos que estão envoltos em saberes e crenças familiares, de coisas vistas e 

textos lidos por aqueles que empreenderam a pesquisa.   

Os resultados apurados na investigação indicada por Chartier (2004) apresentam dois 

obstáculos para o desenvolvimento das práticas de leitura camponesas que parecem perdurar 

pelos séculos: o difícil acesso ao impresso, diante da pequena circulação do livro no campo e 

a impossibilidade de instrução dos campesinos, devido à ausência de professores. Assim, a 

leitura e o interesse pela instrução não estariam ausentes do mundo rural, mas foram 

“sufocados   pela   sujeição   cultural   em   que   foram   mantidos”   (p.240).      Entre   outros   aspectos  

sugeridos   pela   investigação,   está   a   ideia   de   que   ao   ‘povo   do   campo’   pertencem os livros 

religiosos,  os  almanaques,  o  romance  ‘azul’,  o  livro  de  magia,  ou  seja,  para  “(...)  a  biblioteca  

rural assim constituída, o diagnóstico é dos mais negativos. O universo que seus títulos 

desenham é o das crenças supersticiosas, das fábulas   inúteis,   dos   preconceitos   antigos”  

(p.250).  

Sendo assim, bastante relevante é o fato, apontado por Chartier (2004), de que a 

Revolução vivenciada pelos franceses estava alterando os hábitos culturais mais profundos e 

motivando novos leitores e novas leituras. O desejo de informação estabelecia-se diante do 

fervor social, tornando obsoleta a antiga biblioteca rural, como observa Chartier, citando um 

dos   relatórios:   “‘Depois   da  Revolução,   os   camponeses   substituíram   essas   leituras   pelas   dos  

impressos da época  (...).  A  juventude  também  substitui  os  cânticos  pelas  canções  patrióticas’  

(Bernadau,   dezembro   de   1790   ou   janeiro   de   1791).”   (CHARTIER,   2004,   p.258).   Ao  

evidenciar as condições e as práticas culturais dos camponeses no século XVIII, o autor não 

perde de vista as representações que são estabelecidas, mas que precisam ser consideradas no 

processo de análise, afirmando:  

 
Os testemunhos reunidos por Grégoire demonstram como os letrados de 
províncias representam, para si ou para os outros, os leitores camponeses, mas 
também, nessa mesma representação, que tem suas leis e motivos próprios e 
que traduz, trunca e transforma, quais eram algumas das práticas populares do 
impresso. (CHARTIER, 2004, p.258). 

 

Assim, mesmo ao considerar que as práticas populares de uso dos impressos são dadas 

a ver a partir da representação que os letrados urbanos constroem sobre tais práticas, para o 

autor, estas representações, que possuem motivos próprios, traduzem e transformam, também 

apresentam os indícios dos modos de ler neste período.   
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Em relação às práticas de leitura urbanas, Daniel Roche (2001), ao analisar as cidades 

francesas   do   século  XVIII,   considera   que   “a   cidade   constitui   um  universo   cultural   original,  

onde a escrita representa algum papel mesmo para aqueles que não  a  decifram”  (p.177).  Para  

o autor, as cidades são as consumidoras de livros, brochuras e jornais, é este o meio que 

abriga o impresso, aspecto que é ignorado absolutamente pelo campo. Nas cidades marcadas 

pela miscigenação demográfica, devido à migração de origem rural, a população vinda de 

horizontes culturais muito diferentes pode submeter-se   a   “lições   das   Luzes   urbanas”  

(ROCHE, 2001, p.178). Lições de aculturação não apenas para o uso da escrita, mas para um 

conjunto de gestos e maneiras em que leitura e escrita são colocadas, desde muito cedo, como 

símbolo de consumo. Ainda, segundo Roche (2001), o citadino aprende mais rápido e mais 

facilmente que o camponês, mesmo o impresso não tendo o mesmo significado para todos na 

zona urbana, uma vez que a tipografia estabelece uma relação entre o oral e o lido, entre o 

texto e a imagem. Assim, o estandarte, o cartaz, o nome da rua, o número da casa revelam um 

modo de leitura do espaço urbano. Para o autor: 
 
Todas essas maneiras de utilizar os escritos, toda essa familiaridade com a 
circulação dos saberes sublinham as possibilidades de aculturação urbana. 
Com o impresso, esta adquire uma flexibilidade e uma capacidade pedagógica 
ainda maior. Entendamos claramente aqui que, para a maioria urbana, a 
relação com a escrita não implica necessariamente e unicamente o livro, e que 
a relação com o livro não coloca em questão apenas e de maneira uniforme o 
livro possuído. A leitura urbana passa por múltiplas formas em que a posse 
individual associa-se a manuseios coletivos e varia segundo os grupos e as 
ligações sociais. (ROCHE, 2001, p.196). 

 
Assim, as relações no meio urbano possibilitam práticas sociais de inserção na cultura 

escrita, mesmo que isso não ocorra de forma sistemática, mas através de diferentes formas e 

sentidos atribuídos ao código escrito. Diante de práticas cotidianas que não se limitam à posse 

individual   do   impresso,   o   espaço   urbano   é   tomado   como   o   “universo   cultural   original.”  

(ROCHE, 2001, p.177). Esse contexto de práticas urbanas, somado às representações associadas 

às práticas rurais de leitura e escrita na sociedade antiga, estabelece, de certo modo, a 

distância entre as práticas vivenciadas no universo rural e urbano.   
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2.2 Estudos Contemporâneos: o rural permanece em contraposição ao 

urbano 
 
 

 A dinâmica social contemporânea intensificou e ampliou a circulação da cultura 

escrita no meio urbano, local onde a relação com a escrita ocorre em diversos níveis e a 

leitura  passa  por  múltiplas  formas.  Como  afirma  Viñao  Frago  (1999)  “la escritura nació en el 

médio urbano”,  sendo  este  o  espaço  das  relações  sociais  intermediadas  pela  escrita,  conforme  

observa: 
 
La escritura monumental, epigráfica, conmemorativa e expuesta. La comercial 
o publicitaria, una escritura más para ser vista que para ser leída, más visible 
que legible y sin un canon gráfico determinado. La instrumental: nombres de 
las calles y plazas, numeración de los edificios, escritos indicadores del 
tráfico, direcciones a seguir o lugares, etcétera. (VIÑAO FRAGO, 1999, p. 
293). 

 

Assim, como já evidenciado, a cidade é reconhecida historicamente como o lugar do 

impresso, onde a escrita e a leitura estão presentes no cotidiano dos cidadãos, como uma 

relação consagrada entre a cultura escrita 5F

7 e seu espaço natural. Dessa forma, a cultura escrita 

está associada ao urbano, e o rural, por sua vez, carrega a representação da inexistência ou da 

rarefação do escrito.   

Estudos realizados no Brasil, pelo Instituto Paulo Montenegro 6F

8 e pela ONG Ação 

Educativa, oferecem dados de grande relevância sobre as capacidades de leitura, escrita e 

Matemática da população, investigando os usos da linguagem escrita em suas diferentes 

formas, resultando no Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF, 2001). Tendo por 

base os índices gerais em relação ao alfabetismo apresentados pelo INAF, Brito (2004) 

discute a relação entre nível de alfabetismo e oportunidade profissional, afirmando que 

“enquanto  55%  dos  analfabetos  trabalham  na  ‘agricultura’  e  14%  na  ‘construção  civil’,  apenas  

4% dos sujeitos classificados no nível 3 7F

9 de alfabetismo estão envolvidos com essas 

                                                             
7 Conforme Brito (2005), “cultura   escrita   é,   de   todos   os   termos,   o  mais   amplo   e   que   procura   caracterizar   um  
modo  de  organização  social  cuja  base  é  a  escrita”.  (p.  15). 
8 O Instituto Paulo Montenegro, criado em 2000, é uma organização sem fins lucrativos do Grupo IBOPE com o 
objetivo de desenvolver e disseminar práticas educacionais inovadoras que contribuam para melhorar a 
qualidade da educação. Suas atividades concentram-se em três principais programas: o Indicador de Alfabetismo 
Funcional (Inaf), o Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião (Nepso) e o Perguntação. (www.ibope.com.br - Acesso 
em 10/10/2011). 
9 O nivel 3 de alfabetismo  corresponde à capacidade de ler textos mais longos, podendo orientar-se por 
subtítulos, localizar mais de uma informação de acordo com condições estabelecidas. As pessoas classificadas 
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atividades, provavelmente ocupando posição de liderança”  (p.55).  Os  dados  apontam  para  a  

concentração de analfabetos nas zonas rurais, indicando que a atividade profissional realizada 

nestes locais não exige o uso da leitura e da escrita, assim como não oferece uma relação mais 

próxima com o código escrito. Por outro lado, os profissionais urbanos são relacionados ao 

maior  domínio  operacional  do  sistema  escrito;;  conforme  o  autor,  “nas  atividades  ‘industriais  

da   transformação’,   ‘comércio’   e   ‘atividade   social’,   tipicamente   urbana   e   que   supõe   maior  

manipulação de dados organizados com base em sistemas escritos formais, há evidente 

predomínio  dos  segmentos  de  maior  alfabetismo”  (BRITO,  2004,  p.55).   

Assim, as estatísticas apontam para a relação entre atividade profissional e maior nível 

de letramento dos indivíduos, uma vez que, pessoas pouco escolarizadas, inseridas na 

sociedade urbano-industrial, realizam atividades que exigem maior domínio operacional do 

sistema escrito com relativa familiaridade, o que também possibilita inferir que a maior 

interação com o código escrito resulta em maior nível de alfabetismo. No entanto, Brito 

(2004), ao referir-se   às   sociedades   urbanas,   ressalta:   “seria   interessante,   neste   caso,   poder  

comparar os resultados entre pessoas de um mesmo nível de alfabetismo que vivam em zona 

rural e  aquelas  que  vivem  nas  cidades”  (p.59).  Conforme  indica  o  autor,  seria  importante  que  

as sociedades rurais fossem analisadas a partir de dados coletados entre os indivíduos rurais e 

não apenas através de comparativos que tomam como referência as sociedades urbanas, o que 

não possibilita a efetiva compreensão da circulação e usos da cultura escrita no contexto rural.   

Outro estudo importante realizado no Brasil é o de Ana Maria de Oliveira Galvão 

(2001), cujos resultados estão em consonância com os dados indicados pelo INAF, 

especialmente quando a autora reafirma a possibilidade de maior inserção dos indivíduos na 

cultura escrita nos espaços urbanos. A pesquisa teve por objetivo (re)construir o público 

leitor/ouvinte e os modos de ler/ouvir literatura de cordel, nas décadas de 1930 e 1940, em 

Pernambuco. Entre outras fontes utilizadas, Galvão (2001) entrevistou nove leitores/ouvintes 

de cordel, moradores do Recife. Dos nove entrevistados, três declararam-se analfabetos, três 

tiveram experiência de escolarização de até um ano, e três passaram de dois a cinco anos na 

escola. Nas trajetórias de vida dessas pessoas, os folhetos de cordel constituíram o objeto de 

leitura e/ou audição mais presentes. Conforme a autora, a literatura de cordel tem seu 

desenvolvimento e sua circulação vinculada ao contexto urbano, como observa:  

 

                                                                                                                                                                                              
nesse nível mostram-se capazes de relacionar partes do texto, comparar dois textos, realizar inferências e 
sínteses. (BRITO, 2004, p. 18). 
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É preciso marcar que, embora muitas vezes associados às tradições rurais, [...] 
o surgimento e o desenvolvimento da literatura de cordel só foram possíveis 
no contexto de urbanização, onde os índices de letramento eram pelo menos 
razoáveis: a produção, os usos e as práticas de leitura e escrita encontravam-se 
em todos os lugares. (GALVÃO, 2001, p.108). 

 
Dessa forma, a investigação possibilitou rever as concepções que vinculavam a 

literatura de cordel às tradições rurais, permitindo indicar o espaço urbano, e a ampla difusão 

do código escrito neste contexto, como propulsor da literatura de cordel.  Entre os 

entrevistados estão pessoas analfabetas ou com pouca escolarização que se tornaram leitoras 

ou ouvintes de cordel. Para a autora, entre os fatores que contribuíram para a inserção dos 

leitores/ouvintes entrevistados no mundo da escrita, está o nível de vinculação com a cultura 

urbana, assim como a ocupação profissional, que também está relacionada a um maior ou 

menor vínculo com a escrita. O indivíduo que realiza durante a maior parte da vida atividades 

de subsistência, como o trabalho no campo ou, no caso das mulheres, que trabalham apenas 

no lar, apresenta menor relação com a cultura escrita, conforme indica o estudo:  
 
Assim, a experiência urbana, o pertencimento a um ou outro sexo e a 
aprendizagem das habilidades básicas de leitura parece constituir fatores 
importantes para a diversificação das experiências de leitura. Alfabetizados, 
homens, com forte experiência urbana, trabalhadores, durante a maior parte da 
vida em ocupações semi-especializadas: esse é o perfil geral dos entrevistados 
que tiveram uma trajetória de leitores que ultrapassou significativamente a 
experiência com os folhetos. (GALVÃO, 2001, p. 118).  

  

A autora apresenta como uma das constatações mais significativas do estudo, a 

diferença entre as práticas de leitura realizadas nos centros urbanos e nas pequenas cidades do 

interior e comunidades rurais (GALVÃO, 2001, p.126), evidenciando o vínculo entre o 

indivíduo urbano e o processo de inserção no mundo da cultura escrita.  Assim, o perfil do 

leitor popular é relacionado ao homem, profissional semi-especializado, morador do centro 

urbano, como sendo o indivíduo que ultrapassa a experiência com os folhetos de cordel, tendo 

uma prática efetiva de leitura. 

Outros dados a serem considerados sobre práticas atuais de leitura são os da pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil, que teve sua segunda edição no ano de 2008. Trata-se de um 

projeto que se tornou referência como o primeiro e único estudo em âmbito nacional sobre o 
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comportamento do leitor brasileiro, realizado pelo Instituto Pró-livro 8F

10. O objetivo central da 

pesquisa foi o de diagnosticar e medir o comportamento leitor da população brasileira, 

principalmente em relação aos livros, levantando junto aos entrevistados opiniões 

relacionadas à leitura. Tendo caráter estatístico, apresenta dados quantitativos que apontam 

para alguns indícios relacionados à leitura no meio rural. Cunha (s/d), no site do Instituto Pró-

livro, discorre sobre as dificuldades de acesso ao impresso devido ao reduzido número de 

livrarias existentes no território brasileiro, referindo-se especialmente aos municípios do 

“interior”,  ao  revelar  os  seguintes  dados:  
 

Todas as dificuldades, no campo da leitura, vêm agravadas nas cidades de 
pequeno porte, com até 10.000 habitantes (e, em certa medida, nas chamadas 
“do  interior”).  Segundo  a  pesquisa  em  foco,  os  habitantes  dessas  cidades  são:  
a) os que menos lêem (revistas, 46%; livros, 37%); b) os que menos gostam de 
ler (59%, chegando a 76%, entre os mais idosos); c) os que menos dizem 
escolher livros e indicam autores; d) os que menos freqüentam bibliotecas 
(83%); e) os que menos têm acesso à internet; e) os que menos compram 
livros (71%), mesmo os didáticos (85%). (CUNHA, s/d, p.16). 

 

Os números sugeridos somam-se a tantos outros que apontam para a difícil realidade 

cultural dos pequenos municípios brasileiros, geralmente onde predominam as zonas rurais. 

No entanto, ao observar os resultados apurados, percebe-se que o perfil da amostra em relação 

ao porte dos municípios, revela que apenas 8% dos investigados são de municípios de 

pequeno porte (com menos de 10.000 habitantes), o menor índice pesquisado. Ainda, 42% das 

pessoas entrevistadas estão na região sudeste, local de maior concentração de centros urbanos. 

Sendo assim, apesar da inquestionável representatividade dos dados indicados, eles pouco 

revelam sobre a situação da leitura no contexto rural, não apresentando, inclusive, nenhuma 

referência sobre dados coletados em espaços rurais, referindo-se apenas a municípios do 

“interior”.   Por  outro   lado,   a   pesquisa   contribui   para   reforçar   a   ideia   da   real   necessidade   de  

pesquisas que contemplem o espaço rural, a partir da análise de dados empíricos que possam 

caracterizar de forma efetiva as especificidades, ou mesmo a diversidade das práticas de 

leitura e escrita de indivíduos vinculados ao meio rural.   

Na França, durante a década de 1990, foi realizado um dos raros estudos sobre a 

experiência dos leitores rurais. Trata-se de uma pesquisa de grande amplitude, que contribui 

significativamente para desenhar a diversidade das práticas de leitura em meios rurais. A 

                                                             
10 O Instituto Pró-Livro – IPL é uma associação de caráter privado e sem fins lucrativos mantida com recursos 
constituídos, principalmente, por contribuições de entidades do mercado editorial, com o objetivo principal de 
fomento à leitura e à difusão do livro. (PROLIVRO, 2010. http://www.prolivro.org.br - Acesso em 15/02/2010).  
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referida investigação foi financiada pela Direção do Livro e da Leitura do Ministério da 

Educação e Cultura da França e dirigida por uma equipe do laboratório STRATES, da 

Universidade de Paris-I, composta por profissionais da Geografia, da Sociologia e da 

Etnografia. Para Ladefroux (1993, p. 25), o trabalho sob o enfoque das diferentes áreas do 

conhecimento permitiu uma análise sobre múltiplas variáveis, buscando uma ampla 

caracterização de cada localidade pesquisada e, também, a compreensão de aspectos como as 

dinâmicas culturais, a composição social, os modos de vida e as mentalidades. A pesquisa 

caracteriza-se como quantitativa e qualitativa por dispor de instrumentos estatísticos para 

observar a presença desigual do impresso nos diferentes espaços rurais e, ao mesmo tempo, 

colocar em evidência diferenças culturais dos usos e das práticas de leitura. Assim, conforme 

Ladefroux (1993), diante de recursos quantitativos e qualitativos tornou-se possível: 

 
(...) recuperar diferenças e similaridades nas práticas, nos usos, e nas maneiras 
de ler, nas representações ou modelos da leitura, nas estratégias e modalidades 
da apropriação do impresso e nas redes e formas de sociabilidade que a ele 
estejam ligados. (p. 25). (tradução da própria autora) 9F

11. 
 

Para tanto, seis localidades rurais foram investigadas e, no total, a pesquisa coletou 

cerca de quinhentos questionários fechados e realizou cinquenta entrevistas longas com 

pessoas que apresentavam ligações bastante distintas com a prática da leitura. O corpus 

investigado demonstra a representatividade do estudo. Entre as constatações da investigação 

está o fato de que o meio rural não é um todo único que possa ser igualado em todas as 

circunstâncias; existe uma diversidade no contexto rural, assim como nas relações 

estabelecidas com a prática da leitura. Segundo Ladefroux (1993), a sociedade francesa rural é 

composta por um mosaico cultural, determinado por fatores geográficos que estabelecem uma 

maior ou menor densidade de habitantes e por fatores históricos que refletem a intensidade e a 

natureza das práticas culturais locais ou regionais, o que desempenha um papel determinante 

nos modos de vida e, consequentemente, na presença e no uso do impresso. Assim, fatores 

geográficos e históricos podem servir de referência para a compreensão da maior ou menor 

frequência das práticas de leitura em determinadas localidades.  

Michèle Petit (2008, p.21), ao referir-se a esta investigação, da qual participou como 

pesquisadora, afirmou ter ficado impressionada ao constatar que nos meios rurais franceses, a 

                                                             
11 (...) reperer des ecarts ou des similitudes dans les pratiques, les usages, les manières de lire, les représentations 
ou  modeles  de  la  lecture,  les  stratégies  et  modalités  de  l’appropriation  de  l’imprimé,  et  les  réseaux  et  formes  de  
sociabilité qui lui étaient liés. (LADEFROUX, 1993, p.25). 
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leitura solitária e silenciosa não era muito antiga, havendo depoimentos que evocavam 

lembranças de leitura coletiva e oral, realizada no seio da família. Conforme a autora, essas 

histórias orais compartilhadas foram atualmente alteradas pela prática de assistir televisão em 

família. Ainda, para Petit (2008), há algo de específico relacionado à experiência rural: os 

leitores entrevistados, quando solicitados a falarem sobre suas práticas, apontaram para os 

obstáculos que enfrentam para ler, não apenas físicos, relacionados à distância geográfica das 

livrarias  ou  das   bibliotecas,  mas  obstáculos   sociais,   culturais  e  psíquicos:   “(...)   a   leitura   era  

uma atividade arriscada. No campo, os leitores/as tem frequentemente que transgredir, ainda 

hoje, diversos interditos; e a culpa associada ao fato de ler, o temor do julgamento da 

sociedade,   do   que   as   pessoas   dirão”   (p.105),   uma  vez   que   a   entrega   a   uma   atividade   “sem  

utilidade”  é  compreendida  como  perda  de  tempo.  Além  disso,  o  isolamento da leitura solitária 

que afasta o indivíduo do grupo, também não é bem-vindo no mundo rural francês. Conforme 

relata   a   autora,   foram  muitas   as   narrativas   de   leituras   clandestinas,   “leituras   feitas   à   luz   de  

uma lanterna, sob os lençóis, até mesmo à luz da lua! E não eram somente pessoas de idade, 

relembrando infâncias distantes, que nos contavam isso. Ainda hoje há pessoas que se 

escondem  para  ler.”  (PETIT,  2008,  p.107). 

A investigação sobre as práticas de leitura francesa pode oferecer elementos para a 

reflexão sobre práticas ainda pouco (re) conhecidas em nosso país. Torna-se relevante, 

contudo, considerar que alguns trabalhos acadêmicos vêm sendo realizados neste sentido, 

contribuindo com a problemática em evidência. No entanto, ao investigar as produções no 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES 10F

12 que versam sobre a temática, percebeu-se que 

poucos trabalhos têm como foco específico a cultura escrita no contexto rural. A partir da 

leitura e da análise dos resumos encontrados, notou-se que vários estudos centram a discussão 

nos movimentos sociais que lutam pela posse da propriedade rural, ou ainda, alguns trabalhos 

realizados na área da educação ocupam-se em problematizar questões relacionadas à educação 

rural, analisando o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita nas séries iniciais. 

Assim, dos 37 títulos encontrados, apenas seis trabalhos fazem alguma análise sobre 

práticas de leitura e/ou escrita não escolares na zona rural. Optou-se, então, por relacionar 

todos os trabalhos encontrados, expostos no apêndice A11 F

13, abordando neste texto apenas 

                                                             
12 A  pesquisa  no  Banco  de  Teses  e  Dissertações  foi  realizada  na  opção  “todas  as  palavras”,  conforme  disposto  na  
página da Capes, na qual os documentos localizados devem conter todas as palavras-chave informadas, que 
foram as seguintes: práticas de leitura zona rural; modos de ler e escrever rurais, trajetórias de leitores rurais; 
leitores rurais; leitores e leituras no meio rural; zona rural cultura escrita. Busca realizada em fevereiro de 2011.  
13 No apêndice A pode-se observar o número de trabalhos encontrados, o título e a autoria.  
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aqueles que foram considerados de maior relevância para a discussão em questão e que 

tiveram o contexto rural como campo de coleta e análise de dados.   

Nesse conjunto estão dois trabalhos que se ocupam em analisar as práticas de leitura 

da literatura de cordel. Um refere-se à tese de doutorado de Maria Angela de Faria Grillo, da 

Universidade Federal Fluminense, realizada no Programa de Pós-Graduação de História, em 

2005, que investigou os usos da literatura de cordel, revelando que para o público composto 

em sua maioria de pessoas analfabetas ou semi-alfabetizadas de pequenas comunidades rurais 

e cidades do interior do Nordeste, na primeira metade do século XX, os folhetos de cordel 

constituíam a principal, se não a única, mediação entre eles e o mundo da leitura, da escrita e 

do impresso. Outra pesquisa sobre o tema foi realizada para a dissertação de mestrado de 

Maria José Oliveira, da Universidade Metodista de São Paulo, na área de Comunicação 

Social,   em   2002.   A   autora   através   da   análise   textual   da   obra   “Sociedade   dos   Cordelistas  

Mauditos”,   verifica   a   utilização   de   novos   temas,   novas   linguagens   e   novo   público   leitor,  

dando um caráter diferenciado aos folhetos de cordel, que se confrontam em certos aspectos 

aos cordelistas tradicionais. Percebe-se nestes dois trabalhos que ambos indicam para a 

relação entre a literatura de cordel e o leitor/ouvinte popular, que possui um forte vínculo com 

a cultura oral, apontando também para a importante circulação deste suporte escrito nos meios 

rurais.    

Práticas de leitura de professores(as) rurais foi o tema investigado em dois outros 

trabalhos. A partir de Encontros de Leitura desenvolvidos com professores de três municípios 

da zona rural da Bahia, a tese de Maria Helena da Rocha Besnosik, realizada na Universidade 

de São Paulo, na área de Educação, em 2002, discutiu a compreensão da leitura destes 

professores, além de indicar possíveis caminhos para o desenvolvimento do papel do 

mediador da leitura. Através dos depoimentos coletados, a investigação revela que as 

experiências de vida e de leitura vão manifestando-se a partir da infância, das histórias 

ouvidas, do aprendizado das primeiras letras, da leitura da Bíblia e dos folhetos de cordel. 

Assim, as professoras investigadas demonstram a intensidade de suas experiências anteriores, 

relacionadas a uma cultura que tem raízes na oralidade. Já a dissertação de Vânia Aparecida 

Costa Dias, realizada na Universidade Federal de Minas Gerais, no Programa de Pós-

graduação em Educação, no ano de 1999, aborda as práticas de leitura de seis professoras que 

exercem a docência em comunidades rurais do Alto do Vale do Jequitinhonha e residem no 

meio rural. A investigação concluiu que as professoras são leitoras, uma vez que foi 

observado um conjunto de práticas, de regras de leitura e de representações e expectativas 
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com o qual o grupo investe na prática de leitura. A igreja e a escola foram apontadas como as 

duas principais instituições que têm firmado o valor da leitura, estando essa prática 

condicionada e dependente dessas instituições. Dessa maneira, nestes locais, a função social 

da leitura estaria condicionada à busca por um sentido único, já definido e localizado no texto 

impresso, o que possibilita considerar que há uma diversidade de práticas, usos e apropriações 

da leitura.  

Ainda outros dois trabalhos merecem ser citados, tanto por terem o contexto rural 

como campo de estudo, como por buscarem compreender as especificidades das práticas de 

leitura e escrita nestes locais. Primeiro, a dissertação de Vania Grim Thies, realizada no 

Programa de Pós-graduação em Educação da UFPel, em 2008, que teve como objetivo 

analisar os sentidos da cultura escrita no cotidiano de dois agricultores com pouca 

escolaridade, moradores da zona rural dos municípios de Pelotas e Morro Redondo, no Estado 

do Rio Grande do Sul. A pesquisa buscou desmistificar a ideia da ausência da cultura escrita 

em comunidades rurais a partir da análise da escrita ordinária de diários de dois irmãos 

agricultores. Conforme os depoimentos orais, a motivação para as escritas estaria no registro 

do trabalho rural, desempenhado na agricultura, embora o conteúdo dos cadernos verse a 

respeito da vida privada e pública da família, demonstrando que as escritas ultrapassam a 

esfera do trabalho, atingindo outros sentidos. O segundo, a tese de Maria José Francisco de 

Souza, defendida no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de 

Minas Gerais, em 2009, que investigou como um determinado grupo social tradicionalmente 

associado ao mundo oral realiza sua participação na cultura escrita. Termos como prática de 

leitura, culturas do escrito e letramento são problematizados como temas centrais na 

investigação. O grupo de indivíduos investigados é composto por cinco moradores da 

comunidade identificados como benzedoras e rezadores. O trabalho concluiu que as anotações 

dos dias de trabalho no algodão, as práticas comerciais, as celebrações religiosas e a escola 

contribuíram, de alguma forma, para o desenvolvimento das práticas de letramento nas 

comunidades analisadas. 

As investigações citadas permitem perceber a presença da cultura escrita em 

comunidades rurais desvelando modos de ler e escrever permeados pela cultura oral, aspecto 

evidenciado com significativa relevância em praticamente todos os estudos. Contudo, ainda 

considera-se que há muito a dizer e a revelar sobre a experiência dos leitores rurais. No que 

tange aos estudos realizados no Rio Grande do Sul, têm-se apenas um trabalho, o estudo 

citado de Thies (2008), que contemplou práticas de escrita em meios rurais. Tal estudo aponta 
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para a presença da cultura escrita nos meios rurais, possibilitando inferir que há um amplo 

universo de práticas rurais a serem investigadas.  

Contudo, pode-se considerar que a forma antagônica como o universo urbano e rural é 

caracterizado, somado a pouca frequência de estudos realizados em meios rurais, faz com que 

a cultura escrita não tenha visibilidade como uma prática presente neste contexto. Assim, 

torna-se necessário avançar no sentido de realizar comparações, assim como sugere Brito 

(2004), que contemplem dados efetivos sobre a população que vive no meio rural e no meio 

urbano. Considera-se, ainda, que a representação que historicamente colocou os modos de 

vida rurais e urbanos como dois extremos necessita ser revista, considerando a 

heterogeneidade presente nestes dois espaços sociais. A seguir, o texto busca explorar as 

concepções presentes na sociologia rural, a fim de compreender a permanência por longo 

período da relação dicotômica entre rural e urbano, assim como, as novas perspectivas 

propostas para o estudo da sociedade rural.      

 

2.3  A dualidade entre rural e urbano na origem da sociologia rural  

 

Para Ladefroux (1993) uma definição mínima de espaço rural, para o contexto francês, 

pode ser posta nos seguintes termos: 

 
Visto acima de tudo como um espaço, e fundada [a definição] sobre os 
critérios geográficos e morfológicos, objetivos imediatamente perceptíveis, 
que são a fraca densidade demográfica, a presença do meio   “natural”,   e   o  
afastamento dos serviços e dos equipamentos – combinando, um modo de vida 
e   uma   relação   específica   ao   território.   Por   “espaço”,   entende-se uma 
“geometria”   – uma topografia, uma concentração ou uma dispersão do 
habitante, uma distância aos equipamentos. Mas também, em outra acepção, 
uma   “localidade”,   onde   se   compõem   modos   específicos   de   variáveis  
econômicas, sociais, culturais, políticas, geográficas (p.13). (tradução da 
própria autora) 12F

14. 
 

                                                             
14 Vu avant tout comme un espace, et fondée sur les critères géographiques et morphologiques objectifs, 
immédiatement   perceptibles,   que   sont   la   faible   densité   démographique,   la   presence   du   milieu   “natural”,  
l’éloignement   des   services et des équipements – et partant, un mode de vie et une relation spécifique au 
territoire. Par « espaço », on entend déjà une « géometrie » - une topographie, une concentration ou une 
dispersion  de  l’habitant,  une  distance  aux  équipements.  Mais  aussi,  dans une autre acception, une « localité », où 
s’agencent   de   façon   spécifique   des   variables   économiques,   sociales,   culturelles,   politiques,   géographiques. 
(LADEFROUX, 1993, p.13). 
 



73 
 

Assim, a densidade demográfica, a relação com a natureza, as distâncias geográficas e 

os modos específicos de vida, seriam as principais características do espaço rural. No entanto, 

as concepções relativas à caracterização das zonas rurais foram e permanecem sendo alvo de 

discussão.  As dinâmicas sociais, que produzem alterações sociais, econômicas e culturais no 

meio rural, têm exigido novas perspectivas, no sentido de rever os parâmetros que definem as 

fronteiras entre rural e urbano. Uma das áreas que tem se ocupado desta discussão é a 

sociologia, mais especificamente a sociologia rural. 

A sociologia rural é um dos mais antigos ramos da sociologia geral, estando 

circunscrita ao estudo de uma região ou de um determinado meio. Sua origem, assim como na 

sociologia geral, estaria vinculada às mudanças sociais e à crise. Para Solari (1979), essa crise 

ocorre em duas dimensões, no despovoamento do campo, diante das novas tecnologias que 

deixam de exigir um número expressivo de trabalhadores rurais para abastecer as cidades, e 

na invasão do campo pelas cidades, o que o autor chama de urbanização do meio rural. Esses 

fenômenos ocorreriam segundo as especificidades das diferentes sociedades, levando em 

determinado momento ao aprofundamento da crise da estrutura social e, paralelamente, ao 

desenvolvimento da sociologia  rural.  Assim,  para  Solari  (1979),  “a  sociologia  rural,  ainda  que  

seja parte de uma ciência, não constitui uma disciplina meramente acadêmica, mas ao 

contrário nasceu e se desenvolveu sob a pressão das necessidades e problemas suscitados pelo 

desenvolvimento  da  própria  sociedade”  (p.4). 

As concepções ligadas à sociologia rural provocaram discordâncias em relação aos 

princípios norteadores desta área do conhecimento, especialmente na segunda metade do 

século XX. Ao ocupar-se dos acontecimentos relacionados ao meio rural, a sociologia rural 

buscou delinear características próprias deste lugar, baseadas em categorias que tendem a 

diferenciar a sociedade rural e a sociedade urbana.  Conforme Martins (1981), são três as 

tendências na fundamentação da sociologia rural. A primeira, considerada clássica, de 

Sorokin e Zimmerman, consiste em estabelecer uma série de traços que apontam a 

contraposição entre rural e urbano como dois meios sociais distintos. A segunda, parte do 

mesmo princípio de polarização, mas se apoia no contínuo rural/urbano. E a terceira, busca 

incorporar  o  contínuo  rural/urbano,  assim  como  a  polarização  rural/urbano  “tenta  atravessar  o  

contínuo para reter a descontinuidade, introduzindo uma nova e complicada polarização na 

polarização   (contínuo)   rural/urbano”   (MARTINS,   1981,   p.28).  Na essência, o debate não 

toma rumos totalmente opostos, uma vez que a ideia do rural relacionado à atividade agrícola 

subsiste em todas as tendências. Tal aspecto se soma às demais características que permeiam 
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as discussões, como a relação específica com a natureza no meio rural quando se estabelece 

“uma  preponderância  da  natureza  sobre  o  trabalho  humano”  (MARTINS,  1981,  p.26).  Assim  

como uma menor densidade populacional na zona rural, uma homogeneidade contraposta à 

heterogeneidade da sociedade urbana e  uma  mobilidade  social  expressivamente  menor,  “não  

existe profissão na qual uma percentagem maior de filhos siga a profissão de seus pais do que 

entre  os  agricultores”  (SOLARI,  1975,  p.7).   

Essas características antagônicas que estão vinculadas à origem da sociologia rural e 

que durante bom tempo tomaram frente nas discussões desta área podem ser observadas em 

sua dualidade extrema, como na comparação de Sorokin; Zimmerman; Galpin (1981) quando 

afirmam   que   a   comunidade   rural   “nos   recorda   o   açude   tranquilo   comparado às cataratas 

furiosas  da  cidade”  (p.212),  ou  ainda,  que  “a  comunidade  rural  é  semelhante  à  água  parada  em  

um  balde  e  a  comunidade  urbana  à  água  fervendo  em  uma  chaleira”  (p.16).  Tais  aspectos  se  

consagraram, levando às concepções que contribuem hoje para a construção das 

representações sobre o mundo rural e urbano. Para Williams (1989), o campo e a cidade são 

duas comunidades que historicamente foram representadas como antagônicas, como expressa: 

 
O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida – paz, inocência 
e virtudes simples. À cidade associou-se a idéia de centro de realizações – de 
saber, comunicações, luz. Também constelaram-se poderosas associações 
negativas: a cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição; o campo 
como lugar de atraso, ignorância e limitação. (WILLIAMS, 1989, p.11). 

 
As virtudes e pontos negativos que caracterizam o rural versus o urbano, estariam 

vinculados  ao  “mito  fundador  da  sociologia  rural”  (CARNEIRO,  2008,  p.10)  que  consagrou  

uma representação dualista entre estes dois lugares, partindo do princípio da homogeneidade 

das duas sociedades que se colocam em contraposição. Essa imagem dicotômica reforça outra 

dualidade bastante significativa entre o campo e a cidade, ao considerar a superioridade do 

urbano,   como   o   espaço   da   “civilização,   do   progresso   e   da  modernidade,   enquanto   ao   rural  

cabe  o  estigma  do  atraso,  da  tradição  e  do  estático”  (CARNEIRO,  2008,  p.23).    Esta  imagem  

é complementada pelo pressuposto da ausência da cultura escrita na sociedade rural, 

vinculada a uma representação do rural isolado, onde a cultura escrita não chega, provocando 

“atraso,  ignorância  e  limitação”.  Como  se  observa  na  citação  que  segue: 
 

O número de cartas recebidas e remetidas por um fazendeiro ou camponês, o 
número de revistas ou jornais lidos, o número de telegramas e mensagens 
telefônicas recebidas e feitas, o número de teatros, filmes e peças 
frequentadas, estes e outros contatos indiretos são certamente menos 
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numerosos per capita em uma população rural do que em uma urbana. Apesar 
de não se poder fornecer nenhum dado estatístico válido para corroborar a 
afirmação, devido a inexistência de tal dado os autores sustentam que o 
número de contatos face a face e indiretos por indivíduos em uma dada 
unidade de tempo é muito maior na cidade do que em uma comunidade rural. 
(SOROKIN; ZIMMERMAN; GALPIN, 1981, p.219). 

  

Dessa forma, a imagem de uma sociedade marcada pelo atraso e pela ignorância 

produzida pelo isolamento das comunidades rurais é contraposta a outra imagem do rural, que 

sustenta a sua superioridade ponderada sobre a maior qualidade de vida de seus habitantes que 

são  protegidos  da  violência,  da  criminalidade  e  dos  distúrbios  urbanos.  Assim,  a  “cidade  passa  

a ser representada como uma ameaça constante ao meio rural, submetida passivamente à força 

destruidora dos valores da sociedade de consumo e à ação homogeneizadora da cultura de 

massa”   (CARNEIRO,   2008,   p.23).  Esta   possível   “superioridade   rural”   provoca   sentimentos  

contraditórios, especialmente naqueles atores que compõem a sociedade rural e não 

correspondem à concepção clássica que dualiza esses dois universos, mas que acabam 

também por incorporar as representações vinculadas às sociedades rurais. Como observa 

Ladefroux (1993, p.22), ao se referir às comunidades rurais francesas que foram investigadas 

sobre suas práticas de leitura, muitas pessoas que vivem na sociedade rural encontram-se 

divididas entre o sentimento de inferioridade e a reação de orgulho em relação ao mundo 

urbano que tende a discriminá-las. Ainda para Ladefroux, a dificuldade de aproximação aos 

livros não está ligada somente à distância física, mas também ao desprezo que os citadinos 

cultivam em relação à possibilidade de instrução escolar dos camponeses, proporcionando 

uma imagem de valorização moral dos rurais, mas não de valorização intelectual.  

Carneiro (2008) aponta outras possibilidades teóricas que buscam diversificar os 

critérios de análise para o rural e o urbano, ultrapassando o modelo clássico que contrapõe 

estes locais, resumindo o rural essencialmente às práticas agrícolas e a características 

previamente definidas. Para a autora, há a necessidade de perceber esses espaços como 

heterogêneos, capazes de englobar uma diversidade de atores e práticas sociais, o que fica 

visível  diante  da  “expressão  de  certo  mal-estar dos pesquisadores ao se depararem com uma 

realidade que não cabe mais (ou jamais coube) no arcabouço teórico-conceitual sustentado na 

dualidade rural-urbano”   (CARNEIRO,   2008,   p.16).   Para   estas   novas   concepções,   o  

enfraquecimento das fronteiras entre rural e urbano não leva necessariamente à 

homogeneidade dos dois espaços, como se não existissem modos de vida específicos desses 

locais, mas permite entender o rural como espaço dinâmico, onde pode haver a mobilidade 
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espacial  e  a  preservação  da  identidade  social,  “é  o  caso  da  manifestação  de  práticas  culturais  

entendidas como rurais em espaços definidos como urbanos e vice-versa”   (CARNEIRO,  

2008, p. 35). 

Portanto, o enfoque que está sendo proposto nesta tese está voltado ao indivíduo rural, 

embasado nos novos enfoques que as investigações científicas propõem ao possibilitar 

resultados mais consistentes em relação às práticas culturais dos diversos grupos sociais. Para 

Chartier (1994), as abordagens que partem de pressupostos que contrapõem populares e 

eruditos, pobres e ricos, operários e intelectuais, rurais e urbanos, foram amplamente 

assumidas e proporcionaram uma base de conhecimento fundamental para estabelecer outras 

interrogações. No entanto, por estarem baseadas em uma concepção de caráter sociográfico, 

apresentam de forma implícita que as clivagens culturais são organizadas conforme um 

recorte social prévio. Para o autor é necessário recusar essa dependência que vincula práticas 

culturais e grupos sociais, pois desta forma, as diferenças culturais estariam estabelecidas a 

priori entre os grupos sociais. Conforme afirma o autor ao se referir à história do livro: 
 
Não há o que obrigue as partilhas culturais a se ordenarem de acordo com uma 
grade única de recorte do social, recorte esse que supostamente comandaria a 
desigual presença de objetos culturais, bem como as diferenças de conduta em 
relação a eles. A perspectiva deve ser modificada, preocupando-se em 
desenhar, primeiro, as áreas sociais nas quais circulam cada corpus de textos e 
cada gênero de impresso. Partir, então, dos objetos e não das classes ou dos 
grupos (...). (CHARTIER, 1994, p.15). 

    

 Portanto, para Chartier (2002), é fundamental que os estudos mudem o enfoque 

desprendendo-se do olhar único às estruturas que regulam as relações sociais para alcançar as 

práticas e os objetos que permeiam os diferentes espaços sociais. Nesse sentido, o objeto da 

história deixa de ser as estruturas sociais que regulam as relações sociais, passando a abarcar 

as racionalidades e as estratégias que compõem as dinâmicas práticas socioculturais que 

envolvem comunidades, famílias e indivíduos. (CHARTIER, 2002, p. 84). Para tanto, 

compreende-se que a sociologia à escala individual contribuiu no sentido de possibilitar uma 

abrangência maior do social em sua diversidade, ao investigar o indivíduo sem rotulá-lo a 

priori pelo espaço onde vive e pelas relações que deveria estabelecer no contexto social.  

Sendo assim, ultrapassando a relação antagônica entre urbano e rural, ao compreender-

se que há uma variedade de práticas socioculturais que se mesclam em ambos os espaços 

sociais, neste estudo, busca-se dar visibilidade ao meio rural como espaço que contempla na 

experiência dos indivíduos as práticas de leitura e escrita. No entanto, a perspectiva não parte 
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do grupo rural e de suas especificidades, mas do ator social que, entre outras características, 

é morador ou oriundo de espaços rurais e está sendo investigado em suas práticas de leitura. 

Dessa forma, não são ignoradas as singularidades culturais próprias deste espaço, como a 

relação com a natureza e as dificuldades de acesso aos bens culturais devido às distâncias 

geográficas, mas problematizadas a partir da trajetória dos atores sociais. Assim, o olhar 

procede do indivíduo para o contexto e não de um contexto sociocultural, previamente 

estipulado, para o indivíduo. Reafirma-se, então, que a trajetória destes atores sociais, que 

será analisada no próximo capítulo, com ênfase na análise da gênese da disposição leitora, 

contribui de forma significativa para a construção de novas percepções sobre a presença e as 

relações que são estabelecidas com a cultura escrita em espaços rurais.   
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Perfis Sociais: a gênese da disposição leitora 

Capítulo III 

 

Neste capítulo serão analisados os perfis dos seis leitores pesquisados como forma de 

responder as questões relacionadas à gênese da disposição leitora incorporada por estes atores 

sociais. Lahire (2004) chama a atenção para a necessidade de situar a instância de socialização 

e/ou o momento de socialização que produziu determinada disposição para reconstruir 

modalidades específicas de socialização. Para o autor, a teoria de habitus de Bourdieu é 

passível de crítica por ser um conceito que não teve comprovação empírica, não havendo 

nenhum exemplo de como se dá a construção social, a inculcação, a incorporação ou a 

transmissão  das  disposições.  Portanto,  para  Lahire,  “uma  teoria  da  ação ficaria incompleta se 

não  fosse  acompanhada  por  uma  análise  da  formação,  da  constituição  dos  esquemas  de  ação”  

(LAHIRE, 2002, p. 172). Trata-se, pois, da necessidade de considerar a constituição e as 

condições sociais de incorporação das disposições como forma de compreender as ações 

decorrentes dessas. 

Para tanto, compreende-se que a noção de disposição pede a recorrência de 

determinada atitude ou prática, não podendo ser reduzida ao registro de um acontecimento 

isolado.   Para   Lahire   (2004),   “a   ocorrência única, ocasional, de um comportamento não 

permite, em nenhum caso, que se fale de disposição para agir, sentir ou pensar dessa ou 

daquela  maneira”  (p.27).    Deve-se considerar, ainda, que por ser resultado de um processo de 

socialização passada, as disposições requerem a repetição de experiências relativamente 

semelhantes (LAHIRE, 2004, p.28). Igualmente, uma disposição pode ser fortalecida por 

solicitação contínua e recorrente ou, pelo contrário, pode ser enfraquecida diante do desuso. 

Conforme Lahire: 

 
Existem disposições fortes e disposições mais fracas e a força e a fraqueza 
relativas das disposições dependem, em parte, da recorrência da sua 
atualização. Não incorporamos um hábito durável em apenas algumas horas, 
e certas disposições constituídas podem enfraquecer e apagar-se pelo fato de 
não encontrarem condições para a sua atualização, e às vezes mesmo pelo 
fato de encontrarem condições de repressão. (LAHIRE, 2005, p.21). 
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Consequentemente, não se pode supor que toda a disposição seja transcontextual e 

ativa em todas as circunstâncias da trajetória dos atores sociais. A atualização de uma 

disposição está condicionada a um contexto favorável para tal, uma vez que as disposições 

podem ser decorrentes de determinada situação particular. Sendo assim, a transferência de 

uma  disposição  “ocorre  melhor  quando  o  contexto  de  mobilização  está  mais  próximo,  em  seu  

conteúdo   e   estrutura,   do   contexto   inicial   de   aquisição”   (LAHIRE,   2004,   p.29).   Logo,  

compreende-se que a intensidade com que as diversas disposições interferem no 

comportamento dos atores depende da circunstância da ação.  

Ao considerar, por exemplo, a disposição para as práticas de leitura, supõe-se que 

tendo sido interiorizada por um indivíduo, não foi atualizada por motivos diversos e alheios a 

sua vontade. Mas, em determinado momento de sua trajetória, como na aposentadoria, por 

exemplo, encontra condições favoráveis para a sua atualização, tornando-se  uma  “verdadeira  

paixão”,  propulsora  de  ações  e  opiniões.  Para  Lahire  (2005),  “tudo  isso  dependerá  da  maneira 

como foram adquiridas essas disposições ou hábitos, do momento da biografia individual em 

que  eles  foram  adquiridos  e,  ainda,  do  ‘contexto’  atual  da  sua  (eventual)  atualização”  (p.22).   

Para   tanto,  Lahire   (2006)   propõe   “um  olhar   que   começa   por   examinar as diferenças 

internas de cada indivíduo (variações intraindividuais) antes de mudar o ângulo de visão e 

enfocar   as   diferenças   entre   classes   sociais   (as   variações   interclasses)”   (p.17).   Evidencia-se, 

assim, o leitor como indivíduo singular no campo social, permeado por relações de 

sociabilidade que o constitui. Contudo, considera-se relevante apresentar algumas 

características singulares a todas as trajetórias, de modo que se possa traçar um perfil geral 

dos atores investigados. Tecla, Ondina, Antonio, Ismael, Henrique e Nei13F

15 residem em 

municípios da região Sul do Estado do Rio Grande do Sul14F

16, em quatro municípios, 

especificamente, Morro Redondo, Cerrito, Canguçu e Pelotas. Tecla morou até os 32 anos de 

idade no meio rural, quando se mudou com o marido para a zona urbana. Antonio e Ismael 

somente após aposentados mudaram-se para a sede urbana dos municípios que habitaram 

durante toda a vida profissional. Já Nei, Henrique e Ondina permaneceram no meio rural, 

mesmo após a aposentadoria. Assim, todos os atores estabeleceram durante suas trajetórias de 

vida grande vínculo com o contexto rural.  Outras características do grupo analisado podem 

ser observadas na tabela que segue:  

 
                                                             
15 No caso de Nei, até o seu falecimento, em 2010. 
16 Optou-se por utilizar apenas o primeiro nome dos atores e não divulgar o local de residência, de modo a 
preservar a identidades destes. 
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Tabela 3 
Principais características dos atores analisados 

 
Nome Idade 

em 2010 
Escolarização Origem 

Étnica  
Profissão Denominação 

religiosa 
Nei 
 

94 anos Curso Científico 
Incompleto 

Portuguesa  Agricultor Episcopal 

Henrique 
 

92 anos 3º ano primário Alemã Agricultor Anglicana 

Ismael 89 anos Não frequentou a 
escola 

Portuguesa Agricultor Católica 

Antonio 
 

82 anos 4º ano primário Alemã Agricultor Luterana 

Tecla 78 anos 5º ano primário Alemã Agricultora/ 
Dona de 
casa 

Luterana 

Ondina 
 

74 anos 5º ano primário Alemã Agricultora Luterana 

 

Os atores em evidência nasceram entre os anos de 1916 e 1936, tendo cursado a escola 

primária entre as décadas de 1920 e 1940, com exceção de Ismael que não frequentou a escola 

formal. Todos são oriundos de famílias de agricultores, descendentes de imigrantes europeus 

que vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida e fizeram da atividade 

agrícola e da pecuária suas principais fontes de renda. Com exceção de Tecla, os demais 

indivíduos seguiram a profissão dos pais; durante a vida profissional trabalharam em 

atividades rurais com mão-de-obra familiar ou em momentos de safra agrícola com o auxílio 

de empregados temporários. As propriedades rurais que possuem ou possuíam eram de 

pequeno e médio porte. No caso de Tecla, que até o casamento viveu com os pais, a situação 

da família paterna é a mesma em termos de posses rurais; seu esposo trabalhava em 

empreendimentos urbanos de médio porte. Os seis leitores afirmaram ter uma situação 

econômica estável. Atualmente, possuem como principal fonte de renda a aposentadoria rural, 

alguns disseram que complementam seus rendimentos com recursos advindos do 

arrendamento de propriedades rurais.  Todos moram em casas próprias, em construções de 

alvenaria com cinco a sete cômodos e banheiro. Mesmo com alguma variação, de modo geral, 

a principal característica das residências é o aconchego e a simplicidade.  

Não se trata, portanto, de famílias abastadas e com alta escolarização. Como 

agricultores, estes atores, não desenvolveram uma atividade de destaque social. Pode-se 

também considerar que as distâncias geográficas que caracterizam o meio rural tendem a 

dificultar o acesso a uma série de atividades culturais. Assim, se forem elencados somente 

elementos como herança familiar e educação escolar como determinantes principais para a 
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formação das práticas socioculturais, seria difícil considerar e entender a formação da 

disposição para a leitura destes seis atores. Ismael e Ondina, por exemplo, afirmaram não ter 

convivido com a leitura na casa paterna e Ismael nem mesmo frequentou a escola. Então, 

como podem ser considerados leitores assíduos, atualmente? Antonio e Henrique cursaram 

somente alguns anos da escola primária e nunca se afastaram do meio rural. Em que 

circunstância estes leitores se aproximaram das práticas da leitura?  Chartier (2002) auxilia a 

compreender essas situações quando afirma ser fundamental que os estudos se ocupem de 

reconstruir situações particulares, desprendendo-se do olhar único para as estruturas que 

regulam as relações sociais, sendo imprescindível   considerar   em   suas   formas   sociais   “as  

racionalidades e as estratégias executadas pelas comunidades, parentelas, famílias, 

indivíduos”.  (CHARTIER,  2002,  p.  84). 

A fim de compreender em que circunstâncias sociais e temporais a gênese da 

disposição leitora foi incorporada, a seguir serão apresentados, a partir da análise dos dados 

empíricos, o perfis sociais dos seis leitores, o que contribuirá na compreensão da relação que 

estabelecem com a prática da leitura.  

 

3.1 Tecla: a disposição leitora prevaleceu aos anos em estado de vigília   

 

Aos 78 anos de idade, Tecla é mãe de dois filhos, mora sozinha em uma casa na zona 

urbana e passa seu tempo entre as atividades domésticas, o tricô e as leituras que, 

normalmente, são realizadas ao anoitecer. Filha de agricultores, Tecla viveu sua infância e 

parte da vida adulta em uma localidade rural. Aos 32 anos, depois de estar casada há um ano, 

passou a morar na zona urbana com seu esposo. O casamento, assim como, posteriormente a 

viuvez representaram momentos de crises individuais que, entre outros, alteraram sua relação 

com a leitura.  

Tecla era a caçula de uma família de três irmãos, que trabalhava no cultivo de diversos 

gêneros agrícolas e no comércio de manteiga, que era produzida pela família e também 

comprada dos moradores da zona rural para ser vendida na zona urbana de Pelotas. 

Inicialmente, para essa atividade, seu pai fazia o transporte de carroça, deslocando-se 

aproximadamente 50 km para comercializar o produto. Posteriormente, comprou um 

caminhão, um dos primeiros da região, segundo Tecla, o que facilitou e ampliou o comércio. 

Assim, a situação econômica da família foi ganhando maior estabilidade, possibilitando o 
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investimento na escolarização dos filhos. Os irmãos mais velhos de Tecla puderam continuar 

seus estudos na zona urbana, onde ambos cursaram o Ensino Técnico de nível secundário, 

situação que Tecla escolheu não seguir. Ela explicou que sua opção foi não sair da casa dos 

pais para estudar como seus irmãos, pois, segundo suas palavras: “eu   era   muito   de   ter  

saudade”.   

Em uma escola vinculada à Igreja Luterana, localizada cerca de 10 km da residência 

dos pais, Tecla cursou somente até o 5ª ano do Ensino Primário, por ser esta a oferta de ensino 

existente nas zonas rurais naquele período, ou seja, décadas de 1930/1940. Mesmo o ensino 

primário, segundo ela, foi realizado com dificuldades, devido à distância da escola em relação 

à casa dos pais. A família insistia para que Tecla morasse com uma tia enquanto realizava o 

ensino primário para facilitar o deslocamento. Mas, para ela, a saudade de casa era o motivo 

que lhe impedia de aceitar essa situação: “eu  só  enxergava  o  cavalo  do  meu  pai  e  eu  queria  ir  

pra casa”. Ainda relembrou uma ocasião em que saiu fugida da casa da tia, enquanto todos 

dormiam, ao nascer do dia, para voltar para casa. Contou que chorava de saudade na varanda, 

quando então decidiu caminhar sozinha até a casa dos pais, sem avisar a ninguém sobre sua 

partida.  Diante da recusa em sair de casa para realizar os estudos, seus pais compraram-lhe 

um cavalo, e ela passou a viajar a cavalo pelas estradas rurais todos os dias até a escola.  

Tecla, ao falar da escola não, o faz com entusiasmo, especialmente ao relembrar as 

punições escolares. Na escola paroquial frequentada, os castigos físicos faziam parte do 

cotidiano escolar, servindo para punir as faltas cometidas, impor a autoridade do professor e 

manter a ordem e a disciplina. Ao se referir à relação entre professores e alunos, disse: “Ah!  

aquilo   era   assim...   a   gente   chamava   a   professora   de   general”, indicando a rigidez e 

disciplinamento no ambiente escolar. Tecla relatou um episódio vivenciado na escola, que 

certamente marcou a sua infância, no qual o professor e também pastor da comunidade 

religiosa a qual a escola estava vinculada, puniu severamente o comportamento de um grupo 

de amigas. Segundo ela, sua prima, que morava na casa do professor, escreveu uma carta para 

um rapaz com a ajuda das colegas de escola. A carta foi descoberta pelo professor e a moça 

não assumiu a autoria sozinha, delatando todas as colegas que de alguma forma tinham 

envolvimento com o fato. Tecla ressaltou enfaticamente: “e  ai...  ai  entrou  a  vara!  Mas  todo  

mundo apanhou, era na sala  de  aula,  mas  todo  mundo  apanhou”. Contou ainda que também 

foi punida por ter falado algo que era considerado uma falta grave: “eu   tinha   dito   uma  

bobagem, eu disse para uma guria assim: tu vai ter um filho. Uma bobagem assim. Ah! Mas 

eu também apanhei”. E salientou: “aquela  que  incentivou  a  escrever  a  carta,  aquela  ele  deu  
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que  levantou  uma  bolha  enorme  onde  a  vara  pegou”. Ao concluir, demonstrando indignação 

em relação às práticas escolares da época, afirmou: “a  escola  era  outra  coisa!”. Para Tecla, 

os castigos físicos tornavam-se ainda piores quando eram aplicados injustamente, o que era 

comum acontecer. Além disso, ao que parece, a autoridade do professor era inquestionável, 

conforme mencionou: “ninguém  dos  pais  foi  lá  falar  com  ele,  nenhum  dos  pais  reclamou!”. 

Tecla não reconhece a escola como um espaço motivador de seu gosto pela leitura, 

certamente, motivada por tais recordações.  Mas, com orgulho, define-se  como  uma  “leitora  

de  berço”,  tendo  convivido  com  o  pai,  a  irmã  e  o  irmão  que  eram  leitores.  Seu irmão estudou 

durante cinco anos, dos 11 aos 17 anos de idade, em um colégio da cidade de Santa Cruz 

(RS), onde realizou o curso de Contabilidade. Contudo, após a formação, retornou à casa dos 

pais, casou e dedicou-se às práticas agrícolas, tendo falecido aos 29 anos de idade, de um 

infarto fulminante. A irmã, seis anos mais velha, também amante dos livros, estudou na 

Fundação Evangélica, uma escola interna para moças, na cidade de Novo Hamburgo (RS), 

onde fez o curso de Ciências Domésticas. Para Tecla, os ensinamentos que sua irmã recebeu 

não foram condizentes com sua origem familiar: “isso  até  meio   transformou  a  minha   irmã,  

porque ela aprendeu aquilo tudo... e depois ela ficou solteira, porque para casar com um 

colono! Ela aprendeu literatura, música, como   servir   uma   mesa,   como   cozinhar...”. A 

experiência cultural que sua irmã vivenciou fora do ambiente rural certamente contribuiu para 

a constituição heterogênea de suas disposições culturais, o que para Tecla, lhe distanciou do 

seu universo cultural de origem.  

A imagem de seu pai lendo ainda é muito presente para Tecla: “ele fazia os trabalhos 

na rua e vinha e sentava, tapava as pernas e os pés com uma manta e ali ele lia, às vezes, ria 

com os livros que lia”. O pai que era de origem alemã e cursou o equivalente aos primeiros 

anos do ensino fundamental, era um leitor assíduo, conforme a descrição de Tecla. Ele era 

assinante de um jornal do Estado de Santa Catarina, que trazia especialmente notícias sobre a 

comunidade de imigrantes europeus, e um jornal local, da cidade de Pelotas. Os jornais eram 

semanais e quinzenais e chegavam à colônia através da linha de ônibus ou do transporte de 

caminhões comerciais, isto ainda na primeira metade do século XX. Segundo Tecla, a 

chegada do jornal era aguardada ansiosamente por seu pai: “ele  ficava  de  lá  pra  cá:  ‘  já  tinha  

que  ter  vindo  o  jornal,  mas  não  chegou  o  jornal!’”. Em relação a sua mãe, afirmou: “a  mãe  

lia também, o meu avô era de Berlim, ele tinha uma cultura mais avançada, e ele tinha 

bastante livro também. Eu me lembro que a gente ia lá e ele tinha um dicionário em alemão 

que era não sei quantos volumes e lia também. Ele fazia parte dos meninos cantores da casa 



84 
 

de  ópera  de  Berlim.”. Contudo, segundo Tecla, sua mãe não lia como seu pai, afirmando não 

saber por que o pai gostava tanto de ler, pois seu avô paterno era um homem simples, com 

pouca escolarização, que não tinha o hábito da leitura, ao contrário do avô materno. 

Conforme Tecla, na casa de seus pais havia um grande acervo de livros adquirido 

pelos irmãos e pelo pai. O irmão costumava acompanhar seu pai no comércio de manteiga e 

ao retornar trazia consigo revistas que eram apreciadas por ela: “ele   comprava   revista,   A 

Noite Ilustrada, Carioca e Revista do Globo, e gibis, mas eu nunca li, nunca li gibi, revista 

em quadrinho nunca tive interesse. Mas aquelas revistas! Eu me lembro de reportagens que 

eu  li  naquelas  revistas  até  hoje!”. Em relação aos livros adquiridos pela irmã, referiu-se com 

entusiasmo e certa ironia sobre a leitura dos romances cor-de-rosa: “minha  irmã  comprava  os  

romancezinhos da coleção cor-de-rosa [risos], aquela água com açúcar, tu começa a ler tu já 

sabia  como  terminava”. Ainda, no universo familiar, havia uma coleção de livros que o pai de 

Tecla comprou dos familiares de um tio, quando este faleceu. Todos estes aspectos tornam 

evidente a imersão de Tecla em um espaço familiar de leitura. Conforme Lahire (2004, p.28), 

é grande a propensão de que a incorporação de uma disposição ocorra mediante a repetição 

sistemática, cotidiana e de longa  duração,  o  que  o  autor  aponta  como  “super-aprendizagem”.  

Em diferentes momentos das entrevistas, Tecla relembrou a figura do pai leitor, paralelamente 

as suas próprias práticas de leitura: “ele  lia  muito,  eu  também  leio,  uns  tempos  eu  comecei  a  

ler em alemão, porque ele só lia em alemão, eu me lembro o primeiro romance que eu li que 

vinha   no   jornal,   mas   depois   eu   já   comecei   a   ler   em   português”. Na família, Tecla 

desenvolveu atitudes e disposições favoráveis à prática de leitura, de forma que as 

experiências escolares por ela vivenciadas e aparentemente negativas foram superadas no 

núcleo familiar, pela relação dos pais e irmãos com os livros. Sobretudo, a prática de leitura 

não foi interiorizada como um trabalho escolar, uma obrigação relacionada à escola, mas 

como uma prática cotidiana, fonte de informação e lazer.   

Tecla casou-se aos 31 anos de idade, por um período curto o casal permaneceu 

morando na zona rural, após, mudaram-se para a zona urbana. Conforme seus relatos, o 

esposo  era  “muito  aventureiro” e profissionalmente investiu em diferentes empreendimentos – 

táxi, padaria e posto de gasolina - os quais nem sempre tiveram êxito. Com a chegada dos dois 

filhos do casal, as atividades de Tecla resumiram-se ainda mais aos cuidados com o lar. 

Conforme afirmou, sua vida mudou muito com o casamento, período em que se afastou quase 

por completo do universo vivenciado na casa paterna. Assim, as leituras deixaram de 

acontecer de forma sistemática, nem mesmo após as atividades domésticas havia espaço para 
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esta prática: “o  tempo  que  eu  era  casada  o  marido  implicava  muito,  na  cama  ele  queria  olhar  

televisão,  ou  então  apagava  a  luz,  e  eu  não  podia  ler”. Ainda, segundo Tecla, a leitura não 

tinha o mesmo valor para o seu esposo, embora ele tivesse assinatura de revistas, como 

Cruzeiro e Manchete, o que lhe interessava era especialmente o esporte. Revistas que ela lia 

esporadicamente, quando tinha tempo e o assunto chamava a atenção. Do período em que 

esteve casada, a única lembrança de leitura que possui é de um livro que lhe foi emprestado 

por   sua   tia,   intitulado   “E o Tempo Levou”,   no   idioma   alemão.  Sendo   assim,   durante   os   22  

anos de matrimônio, admitiu não ter deixado de ser leitora, lendo eventualmente notícias de 

jornal ou revista, mas não se reconhece como uma leitora assídua neste momento de sua vida.   

Não houve após o casamento, no ambiente urbano em que vivia – embora o acesso à 

cultura escrita pudesse ter sido facilitado –, um contexto favorável à atualização da disposição 

para a leitura, período que pode ser interpretado como uma vivência em estado de crise ou 

contradição, entre o que fora incorporado anteriormente e a situação presente. Para Lahire 

(2004, p.30), as disposições incorporadas podem variar ou ajustarem-se conforme a natureza 

do contexto, quando essa flexibilização não ocorre, a disposição pode ser inibida e entrar em 

estado de vigília. Assim, o casamento representou uma ruptura em sua biografia, conforme 

sua afirmação: “depois  do  casamento  tudo  muda!”. A vida e a rotina de Tecla foram alteradas 

completamente ao deixar a zona rural para morar na zona urbana, o trabalho resumiu-se a 

atividades domésticas e a condição de leitora não foi valorizada, nem admitida por seu 

esposo.   Conforme   Lahire   (2005,   p.   38),   “podem   ser   produzidas   situações   de   crise   pelas 

múltiplas ocasiões de desajustamento, de separação entre o que nós incorporamos e o que 

exigem   de   nós.”  Neste   contexto   desfavorável,   no   qual   as   disposições   foram   desajustadas   à  

conjuntura vivenciada, a disposição leitora permaneceu em estado de vigília, sendo reativada 

assim que reencontrou condições favoráveis. 

Tecla ficou viúva aos 53 anos de idade. Com o falecimento de seu esposo, a 

disposição para a leitura foi fortemente retomada, quando passou a ler um livro por semana. 

Atualmente este número é bastante variado, combinado com a leitura de jornais e revistas. Ao 

falar sobre suas práticas de leitura atuais, Tecla afirmou que apesar de morar no meio urbano, 

o acesso aos livros é bastante restrito, pois na cidade em que mora não há livrarias. Contudo, 

na opinião de Tecla, o grande mérito da cidade é a existência de uma biblioteca pública com 

um bom acervo, que ela, aliás, costuma frequentar seguidamente. No entanto, devido às dores 

que vem sentido nas pernas, disse que, no ano de 2010, poucas vezes foi à biblioteca. Como 

alternativa está relendo livros da sua coleção privada e adquirindo novos livros através dos 
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catálogos de uma representante de produtos Avon 15F

17. Além disso, estabelece interlocução com 

um de seus filhos e com sua neta, que também são leitores. Seus dois filhos possuem ensino 

médio e trabalham na zona urbana e a neta é estudante de ensino médio. Tecla contou que 

existe entre eles um intercâmbio de livros, embora não muito frequente, uma vez que seus 

gostos literários são diferentes. Como exemplo, citou a indicação da neta sobre o livro Harry 

Poter, cuja leitura ela não concluiu, pois, segundo disse: “não  tinha  nada  de  interessante”.   

Em relação aos livros ofertados no catálogo Avon, Tecla demonstrou ter algumas 

restrições quanto à qualidade literária destes: “é  muito   livro   de   autoajuda   e  muito   livro   de  

espiritismo e autobiográfico e vários de pastores evangélicos. Não tem muitos livros de 

qualidade.”. Entre os autores que já foram adquiridos através do catálogo da Avon, mas que 

não são classificados entre os melhores em sua preferência, estão Augusto Cury 16F

18 e Zíbia 

Gasparetto 17F

19. Observa-se que entre os livros que leu nos últimos tempos, estão desde os 

autores considerados clássicos da literatura brasileira, como Jorge Amado, até autores pouco 

consagrados, como Marian Keyes – escritora Irlandesa – autora de best-sellers, como o livro 

intitulado Melancia. Em relação à classificação das obras literárias quanto a sua maior 

legitimidade cultural, Abreu (2006, p.40/41) explica que a consagração de um autor passa 

pelo   reconhecimento   das   chamadas   “instâncias   de   legitimidade”,   que   podem   ser:  

universidades, suplementos culturais dos grandes jornais, revistas especializadas, entre outros. 

Para tanto, não apenas o valor interno da obra (o modo de organizar o texto, o emprego de 

certa linguagem) é considerado, mas também os elementos externos ao texto (nome do autor, 

mercado editorial, grupo cultural). Contudo, conforme  a  autora  “a  apreciação  estética   não  é  

universal: ela depende da inserção cultural dos sujeitos. Uma mesma obra é lida, avaliada e 

investida  de  significações  variadas  por  diferentes  grupos  culturais.”  (ABREU,  2006,  p.80). 

                                                             
17 A revista Avon é uma empressa norte-americana de cosméticos, que chegou ao Brasil em 1959.  Seu fundador, 
David McConnell, iniciou a carreira vendendo livros de porta em porta, mas, em 1886, fundou a California 
Perfume Company, iniciando as vendas de cosméticos em domicílio, através de promotoras de venda. O nome 
Avon surgiu em 1939, inspirado na cidade natal de William Shakespeare, Stratford-On-Avon – uma homenagem 
ao escritor que McConnell tanto admirava. A empresa, além dos cosméticos, atualmente também comercializa 
produtos   de   terceiros,   através   do   folheto   “Shopping   Mais”,   no   qual   são   disponibilizados   artigos   de   moda,  
entretenimento, utilidades domésticas, bijuterias e livros. (www.br.avon.com - Acesso em 10/12/2010). 
18 Augusto Jorge Cury é médico, psiquiatra, psicoterapeuta e escritor de literatura brasileira. Seus livros já 
venderam mais de 12 milhões de exemplares somente no Brasil e já foram publicados em mais de 50 países. Foi 
considerado pelo jornal Folha de São Paulo o autor brasileiro mais lido da década. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_Cury - Acesso em 19/01/2012). 
19 Zíbia Gasparetto é uma escritora espiritualista brasileira que se notabilizou como médium. Autora de diversos 
livros, seu primeiro romance O Amor Venceu, editado em 1958, teria sido psicografado e assinado pela entidade 
denominada Lucius. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Z%C3%ADbia_Gasparetto – Acesso em 19/01/2012).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicoterapeuta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritualista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
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Tecla demonstrou atribuir maior valor literário a algumas obras e autores 

classificando-os   como   “muito   bom”,   “excelente   autor”,   enquanto   referiu-se a outros como, 

leitura  de   “passatempo”  ou  ainda,  “li  porque  não   tinha  outro”. Estas afirmações lhe fazem 

tomar distância daquilo que considera menos legítimo, assim, colocando os livros e os autores 

em patamares diferenciados. Para Lahire (2006, p.41), no processo de legitimação cultural, o 

indivíduo precisa conhecer o universo cultural em questão, crendo na distinção de 

determinada prática   ou   objeto   (reconhecido   como   legítimo   por   “instituições   de   dominação  

cultural”),   pois   quando   não   existe   a   crença,   também   não   há   o   reconhecimento   da   sua  

legitimidade e, consequentemente, a ausência de expressões do tipo li por falta de opção. 

Ainda, conforme  observa  o  autor:  “mesmo  aqueles  que  declaram  práticas  pouco  legítimas  sem  

sentirem-se   envergonhados,   não   esquecem   as   hierarquias   entre   suas   diferentes   práticas.”  

(LAHIRE, 2006, p.574). Tecla evidenciou que para ela não se constitui em um problema 

cultural ler algo considerado menos legítimo, embora demonstre reconhecer a legitimidade 

cultural de algumas obras e autores.    

Observando a sua trajetória pode-se constatar que a origem familiar, caracterizada pelo 

universo rural e literário, contribuiu significativamente para a constituição de suas 

preferências literárias. Ao considerar os livros que seu pai possuía, e os livros que foram 

comprados por sua irmã – que tinha um maior grau de escolaridade –, percebe-se a presença 

de obras consagradas na literatura, de autores como Shakespeare e Josué Guimarães, para 

citar dois exemplos, um da literatura mundial e outro nacional. A presença destas obras na 

casa paterna permitiu a Tecla incorporar a crença 18F

20 no valor simbólico destes produtos. Do 

mesmo modo, a relação de sua família com o universo literário, o consumo de diferentes 

materiais escritos (livros, revistas, jornais), e a influência das práticas de socialização 

vivenciadas por seus irmãos, proporcionou sua inserção no universo leitor, sendo o núcleo 

familiar a principal instância de socialização responsável pela interiorização da disposição 

para a prática da leitura.  

 

 

 

                                                             
20 Conforme problematizado no capítulo I, segundo Lahire (2005), os atores sociais incorporam disposições para 
crer e disposições para agir, sendo necessário que se estabeleça a distinção entre ambas. Os indivíduos podem 
ser portadores de crenças ou convicções não havendo reflexo destas nos modos de agir, pois as crenças são 
independentes dos hábitos de ação que paralelamente foram incorporados. 
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3.2 Nei: uma disposição fortemente incorporada, “com cinco anos eu já lia 

jornal” 

 

Nei sempre morou na zona rural, os últimos anos de sua vida foram dedicados à leitura 

e algumas atividades rurais, como cortar lenhas para o fogão e cuidar de suas ovelhas. Com 

boa saúde, grande disposição e agilidade física, ele viveu intensamente até os 94 anos de 

idade, quando faleceu. Nei era casado e tinha uma filha, falava com orgulho de seus quatro 

netos, dois com curso superior, e lembrava alegre de seus cinco bisnetos, que lhe visitavam 

com frequência. Suas atividades não se reduziam ao trabalho rural, uma vez que participava 

ativamente da vida da comunidade, como no clube de futebol e no CTG (Centro de Tradições 

Gaúchas), instituições nas quais atuava na liderança. Também se envolvia nas atividades de 

seu partido político. Durante sua vida recebeu várias homenagens pelos serviços prestados à 

comunidade.  

 Nei realizou o curso ginasial e o primeiro ano do curso científico; era oriundo de uma 

família de pouca escolarização, mas muito próxima de uma cultura letrada. Ele falava do seu 

percurso escolar relembrando a trajetória escolar de seu pai: “meu  pai   era   um homem que 

tinha  muita  cultura  para  época”, referindo-se às primeiras décadas do século XX, diante do 

isolamento das comunidades rurais devido às distâncias geográficas e às dificuldades de 

acesso à informação e à escola. Recordava-se, ainda, do pai, dizendo: “meu  pai  era  também  

um apaixonado por leitura, mas a vocação dele era línguas, tanto é que ele aprendeu o 

francês   sozinho   em   uma   espécie   de   gramática   francesa”. Seu pai tinha o terceiro ano 

primário, e somente pôde se escolarizar devido à vinda de um professor para localidade onde 

residia.   Nei   falou   da   admiração   do   pai   por   este   professor,   que   era,   segundo   ele,   “uma 

sumidade em pedagogia”.   Sua   família   tinha   origem   portuguesa,   seus   trisavôs   maternos   e  

paternos foram herdeiros de Sesmarias 19 F

21, no Rio Grande do Sul. Nei ao narrar a história 

familiar enfatizava que seus descendentes eram de uma “casta   superior,   eram   mais  

elitizados”, ao contrário dos “degredados  portugueses,  os  criminosos  que  eles  [portugueses]  

degredavam  para  o  Brasil  ou  para  a  África”. 

                                                             
21 Sesmarias eram grandes extensões de terras concedidas pelo governo português com o intuito de promover a 
colonização do território da colônia brasileira. Durante o período colonial foi o principal meio legal de obtenção 
de terras rurais, prática suspensa em 1822. (LIMA, Ruy Cirne. Pequena história territorial do Brasil: sesmarias 
e terras devolutas. 4.ed. Brasília: ESAF,1988).    
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A figura paterna foi fundamental na formação escolar de Nei, aos cinco anos de idade 

ele e os outros três irmãos foram alfabetizados pelo pai, conforme seu relato: “ele   [pai]  

assinava junto com um cunhado dele, o tio Honório, um jornal de Bagé, o Correio do Sul, eu 

aprendi   a   ler   naquele   jornal.”. O jornal foi o material escrito com que mais teve contato, 

tanto na infância quanto depois de adulto. Além do jornal, Nei falou sobre as atividades de 

escrita realizadas pelo pai: “a  gente  trabalhava  na  parte  da  manhã e depois, no verão, a gente 

estudava assim... tinha a sesta, e depois do almoço meu pai sempre deitava uma hora, mas 

antes de começar o serviço, eu me lembro daqueles ditados intermináveis. Ah! Se fazia muito 

ditado!   E   tinha   os   dias   de   chuva   também”. E ainda complementou: “quando   chegamos   à  

escola já sabíamos, vamos dizer assim, o primeiro livro e as primeiras operações de 

Matemática”. Nei e os seus irmãos estudaram em uma escola rural até o 5º ano, na qual seu 

futuro sogro lecionava.  Os irmãos estudaram somente neste período de cinco anos, segundo 

Nei porque gostavam da vida no campo e precisaram dar continuidade aos negócios de seu 

pai. Ele, no entanto, fez outra escolha: “eles   foram  até  o  5º  ano,  mas  eu  sempre   tive  muita  

vontade, vivia sempre de livro na  mão,  e  até  hoje,  sempre  querendo  estudar”.  

Diante da disposição para os estudos, seu pai permitiu que ele fosse estudar na zona 

urbana do município de Canguçu (RS), onde cursou o ginasial durante três anos; 

posteriormente; esteve um ano na cidade de Pelotas (RS) realizando o curso científico. O 

retorno para a casa dos pais ocorreu devido a uma grave pneumonia: “fui   acometido   de  

pneumonia, eu tinha 17 anos, aí vim pra casa, naquele tempo os remédios eram a forma mais 

empírica possível, é tanto que os farmacêuticos levavam um dia inteiro para elaborar uma 

receita   que   o   médico   passava   (...).   Então   eu   não   segui   os   estudos”. O fim da carreira 

estudantil também foi motivado pelo início do namoro com sua futura esposa: “eu   vim  

convalescer em casa, mas aí já arrumei   uma   namoradinha,   e   fiquei   aqui”. Nei pretendia 

realizar um curso de engenharia, apesar de afirmar que as disciplinas de humanidades lhe 

agradavam muito, especialmente História. 

Casou-se jovem, com a filha do seu primeiro professor, construiu uma casa simples e 

dedicou-se ao trabalho rural. Nei relatou as dificuldades vivenciadas nos primeiros anos para 

limpar a terra e torná-la produtiva: “era  muito  mato,  e  quanto  campo  tivemos  que  limpar!”. A 

única filha do casal também foi alfabetizada em casa antes de ir para a escola, tendo cursado 

somente até o 5º ano, segundo Nei, porque naquele tempo, década de 1940, sair do meio rural 

para estudar não era fácil, especialmente para uma moça. Depois do casamento, diante das 

atividades rurais, Nei sempre dedicou alguns momentos para a leitura: “dia  de  chuva  era  o  



90 
 

que eu mais gostava, por que aí eu lia, e no inverno, as noites no inverno a gente sempre lia 

muito,   era   livro   de   todo   gênero   de   leitura”. Os depoimentos de Nei demonstram que o 

contexto familiar após o casamento apresentava um ambiente favorável à atualização de sua 

disposição para a leitura. Sua esposa, certamente por ser filha de um professor primário e 

conviver com a cultura letrada, era favorável às atividades literárias do esposo, embora não 

tenha desenvolvido uma prática regular de leitura. Contudo, segundo Nei, a esposa sempre 

gostou dos livros, admirando e incentivando seu interesse pela leitura.  

Nei teve grande atuação social em diversas atividades em sua comunidade, na parede 

de sua sala estão expostos os quadros emoldurados das homenagens recebidas. Como se 

observa na foto que segue: 

 

 
Figura 1 - Diplomas e Certificados expostos na sala de Nei. 
 

São quatro quadros intitulados como Certificado ou Diploma. Um dos diplomas é de 

sócio efetivo da Academia Canguçuense de História e o outro de sócio benemérito do Cristal 

Futebol Clube. Os dois certificados referem-se, respectivamente, um à palestra concedida à 

Escola Joaquim Nabuco e aos serviços relevantes prestados ao CTG (Centro de Tradições 

Gaúchas) Joaquim Paulo de Freitas. Os quadros exibidos com orgulho representam sua 

atuação como líder comunitário. Nei foi sócio fundador deste CTG e exerceu o cargo de 

patrão 20F

22 e secretário por nove anos consecutivos, conforme seu relato: “eu  era  o  faz  tudo,  por  

que  tinha  gente  com  muita  boa  vontade,  mas  não  entendia  nada”. No ano de 2009, a entidade 

completou 50 anos de atuação, nesta oportunidade Nei foi homenageado, mas não pôde estar 

presente, por ser uma noite de inverno muito fria e sua esposa estar doente. Nesta ocasião, 

solicitou a um de seus netos e um bisneto para que recebessem a homenagem em seu lugar. 

Também, como jogador de futebol, desde os doze anos de idade, foi sócio fundador e jogador 

atuante do Cristal Futebol Clube: “sempre   tive   uma   predileção   por   uma   bola.  Quando   fui  
                                                             
22 Denominação dada ao presidente do Centro de Tradições Gaúchas.  
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estudar em Canguçu jogava no Cruzeiro, entrei pro infantil, juvenil e fui subindo. Depois 

quando casei e vim embora pra fora [zona rural] foi quando nós fundamos o  Cristal”. E 

ainda acrescentou entusiasmado: “com  sessenta  anos  eu   fiz  o  último  gol  em  partida  oficial,  

depois  ainda  atuei  em  outras.”.  

Dois dos quadros expostos na sala de Nei referem-se a palestras e à participação em 

assuntos que envolvem a História do município de Canguçu. Para ele, sua prática de leitura 

constante e a experiência de uma longa trajetória de vida fizeram com que fosse convidado a 

falar à comunidade sobre temas históricos. A este respeito, disse: “há  pouco   tempo  fiz  uma  

palestra num colégio, onde elas [professoras] queriam que eu descrevesse o que era a vida 

nas antigas estâncias. Então eu comecei dizendo que nas estâncias o regime era 

eminentemente  patriarcal,  porque  eu  ainda  presenciei  a  vida  nas  estâncias”. O comentário 

permite observar que existe um conhecimento que advêm de suas vivências, mas com o uso 

de um vocabulário próprio da cultura letrada. O conhecimento histórico e a sua atuação 

sociocultural lhe possibilitaram participar da Academia Canguçuense de História, porém, 

devido ao fato de as atividades serem realizadas na zona urbana do município, nos últimos 

anos estava com dificuldades para participar ativamente. Nei demonstrou grande 

conhecimento histórico, falou com propriedade da história do Brasil, do Rio Grande do Sul e, 

particularmente, sobre a história da cidade de Canguçu.  

Contudo, suas leituras não se limitam à literatura de cunho histórico, pois ao relatar 

sobre a necessidade de estar sempre bem informado sobre acontecimentos atuais, mencionou 

a leitura do jornal como algo indispensável. As questões político partidárias são 

acompanhadas pelos jornais e comentadas com grande ênfase em seus depoimentos. A relação 

com o jornal, assim como a inserção em práticas políticas foram incorporadas desde a 

infância: “eu  nasci  no  partido que fez a revolução de 23, onde se notabilizou o General Zeca 

Neto 21F

23”.  

O envolvimento com as questões políticas, ainda na casa paterna, o fez acompanhar e 

participar da vida política do país, conforme descreveu: “em   46   foi   a   primeira   eleição  

democrática, (...) aí veio as primeiras eleições, quando foi eleito o Marechal Eurico Gaspar 

Dutra, deste período até 58 eu trabalhei no serviço eleitoral, depois eu ingressei no antigo 

PSD”. Durante doze anos Nei foi presidente de mesas eleitorais, após ter filiado-se ao PSD, 

passou a atuar como fiscal de partido, com exceção de uma eleição municipal, na qual 
                                                             
23 José Antônio Netto, conhecido como General Zeca Netto, foi um dos líder da Revolução de 1923, que ocorreu 
no Rio Grande do Sul, integrante do Partido Federalista de oposição ao governo do Estado representado por 
Borges de Medeiros. (ANTONACCI, Maria Antonieta. RS: As oposições e a revolução de 1923. Porto Alegre: 
Mercado Aberto, 1981.) 
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candidatou-se a vereador, sem ter sido eleito. Em uma frase ele resumiu seus ideais políticos: 

“a   solução   para   o   problema   social   é   só   um,   é   a   educação,   não   tem   outra   forma”. Nas 

eleições municipais de 2008, com 92 anos de idade, Nei atuou como fiscal em uma mesa 

eleitoral próxima a sua residência, e a este respeito lembrou o que havia dito: “talvez  esta  seja  

a  última  eleição  que  participo”. O que realmente veio a ocorrer com o seu falecimento, em 

2010.  

Em diferentes momentos, em seus relatos, Nei afirmou que “vivia  de  livro  na  mão”. E 

essa relação cotidiana com os livros ocorria para além da leitura histórica e informativa, 

podendo, inclusive, de certo modo, ser considerado um autodidata. Para Hébrard (2001, p.38), 

existem  aprendizagens  “exemplares”,  como  é  o  caso  dos  autodidatas  que  apresentam  práticas  

que fogem às práticas culturais previstas para o seu círculo, comunidade ou grupo social. Nei, 

por exemplo, demonstrou ter estado permanentemente envolvido com a cultura escrita, 

vivendo em um processo de constante aprendizagem.  Contou que realizou um curso de inglês 

através da aquisição de três livros didáticos, mas apesar do esforço, disse não ter tido sucesso, 

pois não tinha com quem praticar a língua. O curso de eletricista também foi realizado através 

da aquisição de apostilas sobre o assunto, tendo prestado alguns serviços nesta área: “depois  

fiz umas instalações de luz aqui na campanha, a maioria de   aerodínamo”. E acrescentou: 

“fazia   um   pouco   de   cada   coisa,   até   agrimensor   eu   fui,   eu   medi   muitos   campos   por   aí”. 

Ambas as atividades, eletricista e agrimensor, exigem conhecimentos específicos e uma 

compreensão de matemática e física que Nei demonstrou ter adquirido, mesmo afirmando sua 

maior aptidão às humanas. A respeito da inserção e usos da cultura escrita, Galvão (2007) 

considera que a escrita tem consequências significativas nos modos de vida, sendo importante 

não  só  “apreender  ‘o  que  a  escrita  fez  com  as  pessoas’,  mas  ‘o  que  as  pessoas  fizeram  com  a  

escrita’.”  (p.40). 

As atividades com as quais Nei envolvia-se eram diversas e variadas. Acreditando que 

a história de uma comunidade é fundamental para a consolidação de sua identidade, no ano de 

2009 empenhou-se em encaminhar, através de um vereador, a solicitação para a troca do 

nome da escola onde sua filha estudou. Como afirmou: “estou   tentando   mudar   o   nome  

daquela escola, por que é Escola de Ensino Fundamental Estadual Barão de Santa Tecla. 

Ora!!! O Barão  de  Santa  Tecla  não  tem  nada  a  ver  aqui”. Para ele o nome da escola deveria 

ser   alterado   para   “Celina  Gomes  Duarte”,   que   foi   a   primeira   professora   da   localidade.  No  

entanto, considerava esta uma tarefa difícil: “estou  tentando,  tem  que  levantar  um  número de 

assinaturas, aqui é mais difícil por que é Estadual, quando é do municipal leva um certo 
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número de assinaturas...  Como eu fiz com a escola do pai da Candinha, que foi meu primeiro 

professor”. Em outra oportunidade, através de um abaixo-assinado, ele solicitou à Câmara de 

vereadores que alterasse o nome da escola onde seu sogro lecionava, tendo sido atendido. 

Assim, a escola Nossa Senhora de Fátima, passou a chamar-se Escola Manoel José da Costa, 

nome de seu sogro e professor.  

 Nei demonstrava ser bastante crítico a respeito das questões religiosas e cristãs. 

Afirmou participar de uma comunidade Episcopal com certa frequência por influência de sua 

esposa   e   mais   “por   um   dever   social”.   Para   ele   sempre   houve   muitas   contradições   nos  

ensinamentos religiosos. Em relação à Igreja Episcopal, afirmou: “essa  religião  Episcopal  é  

Anglicana, que nasceu de uma divergência do rei da Inglaterra, o Henrique VIII. O homem 

que teve sete ou oito mulheres, que quando queria se ver livre de uma mulher mandava 

matar, que estupidez! Então a religião Anglicana nasceu daí, e o papa excomungou ele. 

Agora  os  papas  naquela  época  também...  basta  falar  da  inquisição”. Fazia questionamentos 

também em relação à igreja Católica, apontando aquilo que considerava equívocos cometidos 

por esta instituição: “Joana  D’arc!  O   papado   lá   em  Roma   condenou   Joana  D’arc   porque  

lutava em favor da antiga Gália, que depois se transformaria na França, era uma heroína 

que  eles  acharam  que  era  herege,  queimaram  Joana  D’arc  e  depois   santificaram.  Hoje  é  a  

santa  Joana  D’arc”. Conforme Lahire (2005), as crenças morais, ideológicas, culturais são 

produzidas por instituições, como a família, e sua força varia conforme o grau de constituição 

destas. Nei participava de uma comunidade religiosa mesmo não havendo disposição para 

agir, mas disposição para crer em   “um  dever   social”,   realizado  não   sem  questionamentos,  

uma vez que, para Lahire (2005, p.18), os indivíduos podem oscilar e, por vezes, viver em 

conflito entre as crenças e os hábitos de ação.  

Ao comentar sobre suas preferências literárias, Nei destacou com ênfase a importância 

da leitura de jornais, o que revela uma disposição fortemente interiorizada. A relação com este 

meio de comunicação iniciou na infância: “porque   ele   [pai]   sempre   assinou   jornais,   com  

cinco  anos  eu  já  lia  jornal”. O jornal foi o material escrito com que mais teve contato quando 

criança; pode-se inclusive considerar que os jornais ocuparam o lugar dos livros literários 

infantis durante a sua infância. Para ele, a primeira fonte de informação a chegar às zonas 

rurais foi o jornal, antecedendo o rádio à bateria, que foi adquirido por sua família somente 

em 1937, quando ainda era bastante raro na região. No entanto, nas primeiras décadas do 

século XX, o jornal já estava presente nas zonas rurais como única fonte oficial de notícias, o 

que permite perceber a longínqua presença da cultura escrita nas zonas rurais. Nei relembrou: 
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“papai  recebia  o  jornal,  primeiro  o  Correio  do  Sul 22F

24, o dono desse jornal chamava-se João 

Pampa Ribas, era um intelectual de nome, um polemista terrível, naquele tempo havia muita 

polêmica  pelos  jornais”. Assim, para Nei, o jornal não era apenas uma fonte de informação, 

mas espaço de confrontar ideias e opiniões.   

Apesar da importância atribuída ao jornal, Nei também assinou por longo tempo, e de 

forma consecutiva, três revistas: Noite Ilustrada, Cruzeiro e Seleções. Em relação à escolha 

dos livros, demonstrava ser criterioso reconhecendo as hierarquias literárias atribuídas pela 

instituição escolar. Conforme contou, leu muitos romances no período em que era estudante: 

“eu  li  aquelas  grandes  obras,  os  grandes  clássicos,  de  autores  como  Alexandre  Dumas”. Lia 

também a literatura que acompanhava os jornais: “tinha  aqueles  folhetinhos  de  romance  que  

vinham nos jornais, os grandes  romances,  mas  esses  não  eram  diários”. Ainda em relação às 

leituras realizadas na adolescência, referiu-se a um livro intitulado O Sinal Fatídico23F

25: “era  

literatura policial, de uma escritora americana 24F

26, mas uma história que era um primor, era 

uma  obra  que  dava  impressão  de  realidade,  impressão  de  que  era  real  mesmo”. 

No entanto, os romances foram perdendo lugar em suas leituras após o casamento. 

Com mais idade e vivenciando outras experiências sociais, teve suas preferências literárias 

alteradas, conforme explicou: “romance   não   li   mais,   depois   de   uma   certa   idade   eu   não   li  

mais,  depois  que  eu  me  casei,  comecei  a  ler  tudo  que  aparecia,  mas  mais  história”. Lahire 

(2006, p.220) identifica o momento do ciclo de vida como um dos elementos constitutivos das 

preferências culturais, pois o indivíduo pode alterar suas práticas e preferências atribuindo um 

sentido diacrônico à distinção cultural, como uma evolução pessoal. Contudo, percebe-se que 

a literatura não deixou de ser um dos gêneros literários lidos, sendo de maior preferência os 

temas históricos: “eu  sempre  prefiro  o  estilo  de  João  Simões  Lopes  Neto 25F

27. Por que todo o 

escritor tem um certo estilo peculiar, e então eu sempre procuro... acho que, porque eu me 

identifico mais, não sei se porque eu fui criado na campanha. E vivi na campanha até hoje, e 

                                                             
24 Correio do Sul foi um jornal diário, editado em Bagé (RS), que circulou de 1914 até 2008, em Bagé e nos 
municípios vizinhos, com notícias voltadas à região e à comunidade local. Passou por longos períodos de 
dificuldades econômicas e financeiras, tendo seu funcionamento suspenso em 1994 e 2003. Encerrou novamente 
as atividades em 31 de dezembro de 2008. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Correio_do_Sul_ Acesso em 
19/01/2012). 
25 WILTON, Louis. O Sinal Fatídico. Porto Alegre: Globo, 1937. (literatura estrangeira, coleção amarela). 
(http://www.estantevirtual.com.br – Acesso em 19/01/2010). 
26 Nei referiu-se a uma escritora, no entanto, a referência encontrada sobre este livro é de um escritor, Louis 
Wilton. 
27 João Simões Lopes Neto (1865 – 1916) foi escritor, jornalista e empresário, natural de Pelotas (RS). Como 
escritor possui grande reconhecimento pela expressiva contribuição intelectual que ofereceu ao regionalismo sul-
rio-grandense, valorizando em sua produção literária a história do gaúcho e suas tradições. (REVERBEL, Carlos. 
Um capitão da Guarda Nacional: vida e obra de João Simões Lopes Neto. Porto Alegre: Martins Livreiro, 
1981). 
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aquilo ali dá uma ideia mais próxima da vida que eu sempre levei, mas tendo história 

[acontecimentos  históricos]  eu  gosto  de  tudo”.   

Nei cursou durante nove anos a educação formal, momentos que são relembrados com 

saudade e entusiasmo. Considerando-se um aluno exemplar, que sempre teve boas notas, 

afirmou: “eu   já   estou   com   90   anos,   e   me   lembro   das   primeiras   lições   que   eu   aprendi   de  

história   com  um  professor  municipal,   e   nunca  mais   esqueci”. Considera-se que a trajetória 

escolar tranquila, prazerosa, com bons resultados alcançados, tenha contribuído e fortalecido 

sua disposição para a leitura. Embora a influência familiar pareça ter sido bastante 

significante no processo de incorporação da prática de leitura, como ele mesmo observou: 

“pode  ser  até  um  dom  de  família,  porque  eu  me  lembro  dele  [avô  materno]  contando  história,  

tomando  mate  e  contando  história  e  o  meu  pai  escutando  e  eu  muito  pequeno  ali”. Nei falou 

das histórias contadas oralmente, na roda de chimarrão, como uma influência para sua prática 

de leitura, relacionando a tradição oral e a leitura, as histórias contadas com as histórias lidas.  

Contudo, percebe-se que Nei conviveu também com a cultura escrita desde a infância, 

sendo motivado a ler e escrever pelo pai, que praticava com frequência a leitura. Sendo assim, 

pode-se considerar que a interiorização da disposição para a prática da leitura ocorreu ainda 

na infância, tendo sido fortalecida durante os anos de escolarização e atualizada ao longo da 

vida adulta. Para Lahire (2005), quando a interiorização das disposições ocorre de forma 

precoce, sem contradições, por exemplo, entre o que os pais dizem e fazem, e as condições de 

atualização são positivas e gratificantes, as disposições encontram o que denomina como 

“modo   de   paixão”   (LAHIRE,   2005   p.   22).   Isso   pode   ser   sinteticamente   observado   em  

afirmações como esta: “vivi  sempre  trabalhando  e  lendo,  agora  envelheci,  fui  envelhecendo  e  

lendo”. Tais palavras revelam a prática da leitura como uma prática resultante de uma 

disposição forte, que encontrou contextos de atualização ao longo dos anos, tanto nas relações 

familiares, quanto nas atividades realizadas na comunidade. 

 

3.3Henrique: a disposição para crer como gênese da disposição leitora 

 

Henrique, aos 92 anos de idade, é viúvo e mora na companhia de duas filhas e um 

filho, solteiros, na localidade rural em que vive desde a infância. Dedicou sua vida ao trabalho 

agrícola, especialmente à produção de pêssegos, e com a aposentadoria fez da leitura uma 

ocupação, que segundo ele, representa saúde. Nas memórias de Henrique, o primeiro contato 
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com a cultura escrita é narrado com clareza e detalhes. Conforme suas palavras, a 

alfabetização possibilitou sua inclusão no mundo das letras e lhe ofereceu a condição de 

leitor, o conhecimento “mais   importante  que  a  espécie  humana   tem”. Partidário de Getúlio 

Vargas faz da leitura uma maneira de confirmar e reforçar suas concepções político 

partidárias. 

Henrique frequentou a escola por um curto período, tendo concluído o 3º ano do 

ensino primário. No entanto, a relação com a cultura escrita ocorreu antes mesmo deste 

período. Conforme relatou, com quatro anos de idade passava muito tempo com a avó 

paterna, pois ela estava muito doente e sua presença lhe distraía. É deste período que vem a 

lembrança das primeiras letras, ao recordar-se da embalagem de papel para enrolar fumo de 

cigarro: “eu  não  conhecia  o  que  era  letra  naquela  época,  mas  eu  gostava  do  florão  da  letra, a 

letra era grande, encarnada contra um papel amarelo, chamava a atenção, e por ali eu 

comecei   a  me   incluir   dentro   da   letra”. A inclusão no mundo das letras, conforme relatou, 

ocorreu com a avó apresentando-lhe  as  quatro  letras  da  palavra  “leão”:  “chamava-se leão as 

folhinhas de fazer cigarro enrolado, então tinha o leão ali no lado, e ela então começava 

apontando pra mim, e falava nas letras, até que eu vi como era que escrevia leão, e por ali eu 

comecei”. Sabe-se que na primeira metade do século XX os produtos eram comercializados 

sem embalagem própria, em forma a granel, o que, certamente, restringia a convivência com o 

universo   das   letras   que   permaneciam   “encerradas”   nas   folhas   dos   livros   e   cadernos.  Nesse  

contexto, essas experiências com as letras – ainda restritas – ganhavam relevância mantendo-

se na memória. 

Pouco mais tarde, Henrique foi alfabetizado pelo seu pai e antes de chegar à escola já 

sabia   ler:   “meu pai chegava do serviço e de noite, enquanto minha mãe ia fazer a 

alimentação, ele tava lá com a pedra 26F

28, como se chamava, até que nós fomos para o colégio 

já sabendo ler, tanto eu quanto meu irmão mais velho, os outros eram pequeninhos, outros 

nem nascido eram”.  Henrique  é  oriundo  de  uma  família  de  doze  irmãos,  todos  escolarizados,  

embora as  dificuldades  de  aceso  à  escola  fossem  grandes,  conforme  suas  palavras:  “nós ia lá 

no rincão, no colégio pago a dinheiro, não era público, era tudo pago, os pais dos alunos 

tinham que pagar. Depois os arroio enchiam muito e caía as pinguela e nós perdia muita 

                                                             
28 Trata-se de um suporte, de material ardósia, utilizado para a escrita escolar, conforme Vidal e Gvirtz (1998, 
p.17):  “as  ardósias  pequenas para colocar sobre os joelhos passaram a freqüentar as escolas de primeiras letras, 
permanecendo estas em uso até a década de 10 do nosso século, para as primeiras séries, nas grandes cidades, e 
até  1940  nas  pequenas.”  (VIDAL, Diana Gonçalves; GVIRTZ, Silvina.  O ensino da escrita e a conformação da 
modernidade escolar: Brasil e Argentina (1880 – 1940). Revista Brasileira de Educação. nº 08, mai/jun/jul/ago. 
1998). 
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aula”.  Mesmo   tendo  vivenciado  por  apenas   três  anos  o  ambiente  escolar,   as   recordações  da  

escola estão presentes na memória de Henrique. Entre suas lembranças está o uso do ABC na 

alfabetização:  “naquele sistema de ensinar, era assim: o ABCD e os retratos com o nome da 

letra, o retrato do bicho que começava com aquela letra, formava 24 variedades de animais 

porque eram 24 letras que tinham no alfabeto”.   

Outro aspecto também mencionado está relacionado aos castigos físicos sofridos pelos 

alunos neste período, que são considerados por Henrique como grandes injustiças, que 

atrapalhavam   a   aprendizagem:   “isso atrapalha a mentalidade da criança, do que se tratar 

com carinho, ele tem medo e o medo não deixa aprender e atrapalha a mente e isso ai é o 

erro dessa turma que castigava”.  Para  Henrique  “as famílias eram brutais”  e  permitiam  esse  

tratamento a seus filhos. Ele, porém, afirmou nunca ter sofrido nenhum tipo de castigo no 

ambiente escolar, pois seu pai não aceitava esse procedimento por parte do professor. 

Ao   falar   de   sua   origem   familiar,   justificou   sua   aptidão   pela   leitura:   “eu venho de 

família de gente que sabe ler, meu bisavô era reverendo, meus avós de parte de mãe eram 

professores,  então  eu  tenho  tendência  de  me  dar  bem  com  a  letra”. Henrique é descendente 

de imigrantes alemães, tanto pela família do pai como da mãe. Seu bisavô paterno era pastor 

protestante, e seu avô, mesmo tendo seguido a profissão de agricultor, muitas vezes era 

solicitado a realizar algumas cerimônias religiosas, herdando, assim, a função do pai. Os avós 

maternos eram professores na zona rural e recebiam dos pais dos alunos pelo trabalho 

realizado em escolas vinculadas à igreja protestante. A este respeito Henrique afirmou: “a  

própria religião mantinha o professor na linha dos agricultores alemães”.   Os   pais   de  

Henrique eram agricultores, seu pai, conforme suas palavras, era um homem muito 

esclarecido que lhe ensinou muito: “eu   sempre   tive   muita   curiosidade   e   andava   sempre  

trabalhando com o meu pai, pequeno ainda, com oito, nove anos, trabalhava em tudo que era 

serviço, chateava ele pra saber das coisas, porque ele era um homem que procurava 

conhecer  as  coisas”. Percebe-se que a casa paterna foi o espaço onde Henrique incorporou a 

crença na  importância  “do  saber”,  “do  conhecer”,  passando a valorizar a cultura letrada como 

fonte de conhecimento, o que lhe fez concluir: “a   coisa   mais   importante   que   a   espécie  

humana  tem  é  a  letra  e  a  leitura.”. 

Henrique casou-se aos 24 anos de idade e durante um ano permaneceu morando com 

seu pai, posteriormente comprou uma propriedade e construiu sua própria casa. Para ele a 

vida matrimonial exigia atribuições para além da função de provedor do lar, assim, com o 

casamento, passou a praticar a leitura como um exemplo a ser seguido pela família: “depois  
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que eu  me  casei  e  tive  família  aí  é  que  eu  me  castiguei  mais  na  leitura”.  A  palavra  ‘castigo’  

neste  contexto  deve  ser  compreendida  como  ‘aumentar  o  hábito’,  ‘praticar  de  forma  intensa’.  

Assim como seu pai lhe ensinou as primeiras lições, Henrique também procurou fazer isso 

com seus filhos: “olha  eu  fui  muito  carrasco  com  a  família,  nunca  surrei  ninguém,  eu  nunca  

toquei com a mão em ninguém, mas eu dava aula de moral pra eles, de noite eu colocava eles 

em torno da mesa e começava a lecionar, as primeiras aulas de letras para os meus filhos fui 

eu  quem  dei”.  Ao  ser  “carrasco”  com  os  filhos  Henrique  exigia  deles  aquilo  que  seu  pai  um  

dia havia lhe exigido: o domínio da cultura escrita.  

É possível perceber que a chegada dos filhos foi o momento do ciclo de vida de 

Henrique no qual ele transforma a disposição para crer na cultura escrita, concebida como 

uma norma social produzida pela instituição familiar (LAHIRE, 2005, p.18) em uma 

disposição para agir. Em diversos momentos, dizia em seus relatos: “eu   chegava   do  meu 

trabalho, podia ta cansado, eu chegava me banhava ou me lavava, e meu livro eu pegava, 

enquanto  a  patroa  não  me  chamava  pra  jantar  meu  livro  eu  tava  lendo”. Para Lahire (2005), 

quando o estado de imposição de determinada prática cultural é fortemente interiorizado, sua 

prática se impõe por si mesma, apresentando-se de forma espontânea. Ainda, conforme o 

autor,   “o   modelo   da   ‘necessidade   feita   virtude’   é   o   constrangimento   objetivo   exterior  

transformado em motor interior, em gosto pessoal, em necessidade vital”.   (LAHIRE,   2005,  

p.21). 

Henrique teve doze filhos e, entre as atividades rurais desenvolvidas cotidianamente 

por seus filhos27F

29, uma tarefa era indispensável: a escrita. No entanto, esta nunca foi a sua 

prática de preferência, mas sim a leitura, embora necessitasse do uso da escrita enquanto 

agricultor: “eu   tinha   que   procurar   entender   [da   escrita]   para   não   andar   fazendo   muita  

burrada   nos   papéis,   nas   notas”,   vislumbrando o sentido prático e utilitário da escrita. 

Contudo, mesmo não tendo como hábito escrever cotidianamente, Henrique exigia dos filhos 

tal prática. Segundo seu relato, os filhos foram incumbidos da tarefa de registrar em cadernos 

diários as atividades cotidianas da família, inculcando um hábito de ação entre eles. Lahire 

(2005, p.19) considera que os atores são constituídos de estruturas complexas, sendo a crença 

uma disposição tão profunda quanto um hábito de agir, assim, os atores podem ter crenças 

morais, culturais ou educacionais, que não são atualizadas, a não ser verbalmente.  

                                                             
29 Os filhos de Henrique possuem pouca escolarização, alguns concluíram na vida adulta o ensino fundamental, 
os demais cursaram até a quinta série do ensino primário. 
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Henrique justificou a atitude de solicitar aos filhos o registro diário das atividades da 

família como sendo uma necessidade de organização do trabalho diário e uma forma de 

preservar a identidade e os costumes familiares, evitando o esquecimento. Assim, sintetizou 

em uma frase o motivo e a importância destes registros: “a  arte  da  letra  é  feita  para  evitar  o  

esquecimento, com a letra você não esquece o que se passou, a arte da letra é também a vida 

da  pessoa”. Com isso revelou o valor atribuído à escrita como ferramenta para o registro da 

história de vida que dá significado à existência humana. Thies (2008) analisou, em sua 

dissertação de mestrado, o sentido das escritas de diários de dois filhos de Henrique que 

incorporaram a disposição para a escrita na casa paterna. Para a autora, os cadernos diários 

produzidos pelos irmãos Schimidt representam um patrimônio do escrito, apresentando-se 

como meio de conservar o passado para gerações futuras.  

A respeito da relação que Henrique estabelece com os livros, percebe-se que sua 

motivação principal é o passado, ou seja, a leitura de fatos históricos. Entre os temas 

preferidos estão os que envolvem acontecimentos com os quais ele esteve diretamente 

envolvido, como o episódio da Segunda Guerra Mundial. Henrique já havia servido ao 

Exército Brasileiro, por onze meses e meio, quando foi convocado para ingressar novamente 

no serviço militar. A experiência vivenciada no quartel do município de São Gabriel (RS), 

para onde foi encaminhado, foi bastante difícil, fato que ficou evidenciado em seus 

comentários, como relatou referindo-se a mãe: “a   minha   mãe   era   muito   apegada   com   os  

filhos, e ela sentiu muito a convocação  dos   filhos,  minha  e  do  meu   irmão”. Depois de três 

anos, quando Henrique já havia servido ao Exército brasileiro foi convocado novamente para 

acompanhar a Força Expedicionária Brasileira para a Europa, em decorrência da Segunda 

Guerra Mundial. Relutante à convocação, apresentou-se ao Exército no último dia do prazo 

determinado, no mesmo dia em que foi suspenso o embarque de brasileiros para a Itália. Este 

acontecimento é bastante referenciado nos depoimentos de Henrique, sendo a Segunda Guerra 

Mundial um fato histórico que lhe desperta grande interesse: “eu   leio  muito  as  histórias  da  

guerra  porque  fui  convocado  para  essa  tal  de  guerra”. 

Partidário de Getúlio Vargas, justificou em seus relatos o envolvimento do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial como uma imposição dos EUA, considerando que somente não 

ingressou novamente no exercito devido a Getúlio Vargas: “eu  cheguei   lá  no  dia  em  que  o  

Getúlio  deu  a  última  forma  na  Expedicionária  Brasileira  e  disse:  ‘não  vai  nem  um  brasileiro  

mais pra fora, eu vou esperar a  guerra  aqui’”. Para Henrique: “Getúlio  foi  o  maior  brasileiro  

que   o   Brasil   teve   até   hoje,   esse   Getúlio   aqui   [aponta   para   a   foto   na   parede]”. Entre os 



100 
 

diversos relatos de Henrique sobre o governo Vargas, relembrou a oportunidade em que o 

presidente esteve na cidade de Pelotas: “ah,  quando  eu  soube  que  ele   ia  vir  aí,  mas  eu   fui,  

alugamos um caminhão, naquele tempo não tinha ônibus, era caminhão de carga, e passamos 

o  dia  lá.  Mas  também  eu  queria  que  você  ouvisse  as  palavras  dele!”. 

Henrique tem vários livros sobre o tema Getúlio Vargas, inclusive obras que 

apresentam críticas ao seu governo. No entanto, ele tem uma posição firme sobre o assunto 

baseado em suas vivências, e não aceita qualquer crítica em relação a Vargas, como se pode 

perceber: “Getúlio  foi  perseguido por muita gente de outra opinião política e até difamado. 

Mas ele foi o maior brasileiro, porque eu conheço o passado dele e vi o que fez Getúlio. Eu 

conheci   ele   quando   veio   aqui   em   Pelotas,   tive   o   privilégio   de   apertar   a   mão   dele.”. Para 

Henrique, participar das questões político-partidárias é uma questão de cidadania, embora 

nunca tenha concorrido a nenhum cargo público: “eu  nada  sou  em  política,  eu  apenas  sou  um  

agricultor das mãos calejada do cabo do arado, não sou político, não estudei, mas eu sempre 

falei  o  que  pensava”. Seus relatos indicam que ele era reconhecido com certa distinção em 

sua comunidade devido ao seu modo de pensar e agir. Nos períodos eleitorais era convidado 

por alguns candidatos a fazer campanha eleitoral e em comícios, solicitado a falar à 

comunidade. Todavia, demonstrando humildade, disse: sou um agricultor que sabe trabalhar 

na   terra,   lavra   e   capina   não   fazer   discursos”. Lembrou, entretanto, que muitas pessoas da 

vizinhança  eram  “analfabetas”  nestas  questões,  e  precisavam de uma orientação em relação ao 

partido que melhor se apresentava, evidenciando sua atuação nos assuntos partidários. Tal 

relação com a política partidária também pode ser observar na foto que segue: 
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Figura 2 28F

30 - Henrique durante a campanha eleitoral de Leonel Brizola 

 

A fotografia é o registro de um comício do então candidato a governador do Estado do 

Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola, no ano de 1958. Brizola, acompanhado de 

outros candidatos, visitou a comunidade onde Henrique mora, realizando um comício em um 

armazém da localidade. A postura corporal de Henrique (segunda pessoa da direita para a 

esquerda) e o local em que está posicionado na fotografia, entre os candidatos, permite inferir 

certa posição de destaque e liderança em relação aos demais populares da localidade.  Esse 

fato é observado também em seus relatos: “eu   ajudava   em   algum   comício   aí,   conversava,  

convencia os amigos pelo partido que me interessava, eu convencia os outros na forma que 

eu  pensava”.  

Para Henrique, as leituras que realiza contribuem para a construção de seus 

posicionamentos, especialmente ao referir-se a questões políticas. Contudo, demonstrou que 

ao ler não estabelece distinções entre os diferentes gêneros literários. Ao comentar as leituras 

que realizou e os livros que foram lidos, também não revelou nenhum tipo de classificação 

quanto à hierarquia literária, ao estilo, ao propósito da edição, ou sobre a autoria dos mesmos. 

Exemplo disso é a relação que Henrique estabelece com o livro de Jô Soares, O homem que 

matou Getúlio Vargas. Ao comentar a obra ele afirmou que sempre teve dúvidas quanto ao 

suicídio de Vargas e que o livro é a prova de que realmente o que ocorreu foi um assassinato: 

“Getúlio  não  se  matou,  quem  matou  Getúlio  foi  Dimitri, era um filho perdido, eu tenho esse 

livro  aí  que  diz  quem  matou  Getúlio”. É possível perceber que existe uma pré-disposição de 

                                                             
30 Na fotografia, da direita para esquerda: Paulo Brasil do Amaral; Henrique; Osmar da Rocha Grafulha; Guido 
Mundim e Leonel de Moura Brizola rodeado por crianças. (Arquivo pessoal de Henrique). 
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Henrique para crer no conteúdo apresentado pelo livro, em razão de sua admiração por 

Getúlio Vargas. Contudo, em nenhum momento, mesmo ao ser questionado sobre a 

veracidade do que é exposto no livro, ele evidenciou entender a obra como uma ficção. 

Segundo Lahire (2006), para que haja o reconhecimento do grau de legitimidade de práticas 

ou objetos torna-se  necessário  que  “o  entrevistado tenha um mínimo de conhecimento prático 

do universo cultural em questão, o que não é nada evidente em um mundo social com forte 

grau  de  diferenciação”.  (LAHIRE,  2006,  p.41).  

Diante do que é narrado por Henrique, é possível inferir que este tenha incorporado no 

meio familiar de origem a crença na necessidade da cultura escrita para a formação do 

cidadão. Assim, em outro momento do seu ciclo de vida, esta disposição para crer 

transformou-se em disposição para agir, em forma de constrangimento, de obrigação em 

desenvolver uma prática considerada fundamental para a formação de sua família. Entre seus 

relatos, Henrique revelou: “antes  eu  conhecia  pouco  da  cultura  da   leitura,  não   tinha  muito  

tempo  para  ler”, demonstrando que a leitura foi uma prática que se manifestou na vida adulta, 

especialmente após o casamento e a chegada de seus filhos. Conforme Lahire (2002, p.94/95), 

os momentos de ruptura biográfica, como o casamento ou a aprendizagem do papel de pai ou 

de mãe, são circunstâncias que podem proporcionar a mudança ou a manifestação de certas 

disposições para agir. Assim como o casamento, a aposentadoria também representou uma 

ruptura em sua biografia, momento em que a prática da leitura encontrou um contexto 

favorável para atualização, intensificando-se. Conforme os relatos de Henrique: “a   leitura  

para mim é a saúde, enquanto eu tô lendo eu tô parado, e eu já to com a idade muito 

avançada  pra  ta  trabalhando,  a  leitura  me  faz  parar”.  Como  indica  Lahire,  “a  leitura  permite  

elaborar-reelaborar os esquemas   de   experiência   e   a   identidade”   (2002,   p.95),   sendo   uma  

forma que Henrique tem de reviver, rememorar e reconstruir as vivências passadas, entre elas, 

as que mais marcaram sua biografia, como o serviço militar, a convocação para a Segunda 

Guerra Mundial e a atuação política partidária varguista.  

 

3.4 Antonio: contextos de atualização revelam a disposição incorporada 

 

Antonio, aos 82 anos de idade, reside em uma casa cuidadosamente decorada com 

objetos que fazem do passado uma lembrança constante. Ao lado de sua esposa, se ocupa 

atualmente em preservar e resgatar a história familiar e comunitária através de objetos, fotos e 
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livros. Durante a vida, teve como única profissão, a atividade agrícola. Dentre os diferentes 

gêneros  produzidos,  o  cultivo  do  pêssego  se  destacou,  chegando  a  ser  chamado  de  “O Rei do 

Pêssego”,   diante   da   diversidade   de   espécies   produzidas.   Antonio   teve quatro filhos no 

primeiro casamento, as fotos expostas na sala demonstram a trajetória escolar destes: três 

cursaram o ensino superior, assim como seus netos, que cursaram ou cursam, atualmente, o 

ensino superior. Com a aposentadoria, e viúvo há alguns anos, Antonio reorganizou sua vida 

ao lado da segunda esposa e mudou-se para o meio urbano de um pequeno município próximo 

a Pelotas.  

Antonio concluiu o 4º ano do ensino primário e seu processo escolar é lembrado com 

nostalgia e ressentimento. Em 1942, ele cursava o quinto ano do ensino primário, quando foi 

afastado da escola: “eu  ia  me  formar  naquele  ano,  eram  três  alunos,  os  primeiros  que  iam  se  

formar   na   Escola  Bonfim.   Eu   ia  me   formar   no   ensino   primário,   já   estava   com   13   anos!”.  

Conforme relatou, sua mãe tinha uma preocupação constante com a família e, em um 

determinado dia, ele chegou da escola queixando-se que os colegas estavam lhe chamando de 

“quinta  coluna 29F

31”,  o  que  levou  sua  mãe  a  não  hesitar  em  dizer-lhe:  “então não vai mais!”.  Aos  

cinco anos de idade Antonio ficou órfão de pai, fato que fragilizou sua família, fazendo de sua 

mãe a única responsável pela criação e educação dos cinco filhos, sendo ele o mais moço dos 

irmãos. 

Antonio é descendente de imigrantes alemães, seus bisavós maternos e paternos 

vieram para o Brasil na segunda metade do século XIX. Seu avô paterno chegou aos sete anos 

de idade, na região de São Sebastião do Caí (RS). Afirmando não ter informações específicas 

sobre o processo de migração de seus familiares para o Brasil, disse apenas conhecer de forma 

geral a história da imigração alemã para a região sul do país. Contudo, lembrou-se de que 

segundo informações de um primo, seu bisavô teria muito estudo e teria vindo para o Brasil 

não por necessidades econômicas, mas devido a Guerra Franco-Prussiana que ocorreu na 

Europa, em 1870. 

Em relação ao afastamento da escola, Antonio relata que estudou os três primeiros 

anos em uma escola paroquial luterana: “o   ensino   era   em   língua  alemã,   alguns   dias   tinha  

uma   hora   em   português”. Mas com o início da Segunda Guerra Mundial e os problemas 

diplomáticos entre o Brasil e a Alemanha, as comunidades alemãs tornaram-se muito 

vulneráveis, o que motivou a troca de escola, conforme seu relato: “correu  a  notícia  de  ser  

                                                             
31 Quinta coluna é um termo utilizado para definir pessoas que agem clandestinamente em um determinado país, 
como o intuito de ajudar o seu país de origem, em caso de uma guerra civil.  
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proibida a língua alemã, como minha mãe era viúva se preocupava muito, nós morava muito 

longe desta escola [escola paroquial], e surgiu uma escola em língua portuguesa muito 

próxima   de   onde   nós   morava,   pegamos   a   frequentar   essa   escola”. Mesmo com a 

transferência de Antonio para esta escola que, assim como a escola paroquial luterana, era 

mantida pela contribuição dos pais, a discriminação étnica, temida pela sua mãe, não foi 

totalmente afastada. Antonio contou que no ano de 1941, aos 12 anos de idade, deveria fazer o 

curso de Ensino Confirmatório, no qual receberia as instruções sobre a doutrina luterana.  

Para tanto, deslocava-se mensalmente à igreja, o que era feito de forma cuidadosa, para não 

revelar o vínculo com uma comunidade alemã, ia a cavalo por entre os matos para não chamar 

atenção. Mas, mesmo assim, seus colegas de escola descobriram suas frequentes idas à igreja: 

“então,   eles   começaram   a   me   chamar   de   ‘quinta   coluna’   por   causa   da   Segunda   Guerra  

Mundial”. Devido a este episódio, o processo escolar de Antonio foi interrompido 

drasticamente, marcando fortemente sua infância, o que pode ser percebido no tom de sua voz 

e no seu olhar quando relembra esses acontecimentos. 

Antonio vivenciou um momento de forte perseguição à etnia alemã na região sul do 

Estado. Conforme o estudo de Fachel (2002), em agosto de 1942 ocorreu o ápice da 

perseguição à cultura germânica, na região sul do Estado do Rio Grande do Sul: duas igrejas 

luteranas foram parcialmente queimadas, uma no município de Pelotas e outra no município 

de Cerrito, estabelecimentos comerciais saqueados e a língua alemã definitivamente proibida. 

Para o autor, a polícia gaúcha confundiu o nazismo com o luteranismo, provocando 

vandalismos e destruição nas comunidades alemãs, fechando escolas e destruindo documentos 

e livros na língua alemã.  

Além da brutalidade, outras estratégias também foram utilizadas pelo Estado Novo de 

Getúlio Vargas como mecanismo para amenizar a influência cultural germânica no país. 

Antonio rememorou uma viagem que fez quando tinha 11 anos, promovida pelo governo do 

Estado, durante as comemorações da semana da pátria, relatando: “mas  era  só  colono,   tudo  

guri, alemão e italiano. Fomos de Pelotas pra Rio Grande, depois fomos de navio pela lagoa 

dos Patos até Porto Alegre. Ficamos a semana da pátria, desfilando e assistindo os desfiles 

na   semana  da   pátria,   pra   aprender   a   ser   brasileiro!”. Nesta ocasião, Antonio e os demais 

colegas ganharam um livro, contendo imagens e frases do então presidente Vargas, exaltando 

a nação brasileira, material que Antonio ainda guarda entre seus pertences. No entanto, a 

intenção  em   ‘aprender  a   ser   brasileiro’  não   foi   suficiente  para  evitar  o  preconceito,  pois   no  
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ano seguinte foi afastado da escola, deixando um sonho para trás, claramente expresso na 

frase que foi dita em diversos momentos das entrevistas: “eu  ia  me  formar  naquele  ano”.   

Quando questionado sobre as práticas escolares vivenciadas, Antonio limitou-se a 

falar da aprendizagem do alemão: “estudei   até   o   terceiro   livro,   com   letra   gótica   eu   sei   lê  

ainda  [em  alemão],  quando  se   soletrava   letra  por   letra”. No entanto, todas as vezes que o 

contexto escolar foi retomado no diálogo, Antonio relatou as dificuldades de acesso à escola, 

a distância percorrida e os trabalhos domésticos realizados neste período. Em relação ao 

período em que estudou na escola paroquial luterana, disse: “nós   vinha   lá   dos   fundos   da  

cancha dos Raichow de carrocinha [carroça], era só a nossa igreja que   tinha   escola”. 

Conforme Antonio, antes do longo trajeto até a escola, parte do trabalho rural devia ser 

realizado: “nós  [irmãos]  tinha  que  trabalhar  em  tudo,  levantar  de  madrugada  tirar  o  leite  e  

depois   ir   de   carrocinha   pra   escola”. Ao falar das dificuldades enfrentadas pela família, 

Antonio relembrou a ausência do pai: “eu  perdi  meu  pai  com  cinco  anos,  ele  fazia  loucuras  

trabalhando e caçando, ele não se cuidava, não cuidava da saúde, morreu novo, aí era só a 

mãe”. Percebe-se em seus relatos um ar de desacordo em relação à falta de cuidado do pai 

com   a   saúde,   o   que   teria   ocasionado   sua   morte   e   o   ‘abandono’   da   família,   como   um  

ressentimento de infância.   

Durante a vida profissional o trabalho rural sempre foi sua principal ocupação: “era  

plantação de batata, cuidar da leiteria, vender manteiga... iniciou assim, e depois quando eu 

casei também continuou assim. Mas depois surgiu a plantação de pêssego, aí eu me dediquei 

à  plantação  de  pêssego,  tive  bons  resultados!”.  Quando Antonio tinha aproximadamente 50 

anos ele sofreu um grave acidente que lhe afastou das atividades rurais por alguns meses, 

quando um touro lhe atacou no campo causando-lhe várias fraturas e hematomas pelo corpo, 

fazendo com que ficasse por um bom tempo em repouso total. Neste período, Antonio 

começou a praticar a leitura com maior intensidade. Conforme afirmou, antes deste período 

lia pouco, apesar de gostar da leitura, assim, devido ao tempo ocioso em razão do acidente, 

pôde se dedicar a esta prática: “e  quando  eu  sofri  o  acidente  naquela época, e eu gostava de 

ler, aí os filhos compravam livros para me distrair lendo. (...) e eles pediram livros antigos de 

história.  Como  não  tinha  como  trabalhar  eu  ficava  lendo”. A partir deste momento começou 

a adquirir livros sempre que possível e também a ser presenteado com livros pelos amigos.  

Antonio mostrava-se bastante tímido durante as entrevistas, dando respostas curtas e 

objetivas   sobre   determinados   assuntos.   Segundo   ele,   por   não   “saber   falar”   [no   sentido   de  

discursar] nunca se envolveu em atividades que necessitasse falar em público, preferindo uma 
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postura mais discreta. Contudo, sempre que encontra um contexto favorável, diante de um 

círculo menor de pessoas, não deixa de relatar as histórias que leu e/ou vivenciou. Assim, 

tornou-se uma referência na localidade em que mora pelo seu conhecimento histórico. O 

resultado das leituras é visível em suas falas ao referir-se à origem do nome das localidades 

do município ou sobre a origem das famílias que moram na região, ou ainda, ao contar como 

se deu a   imigração   alemã,   ou   qual   foi   o   papel   de   determinado   ‘herói’   histórico.  Tais   fatos  

demonstram seu conhecimento e interesse pelos acontecimentos passados e, assim, pela 

leitura.  

Antonio, ao falar sobre sua relação com a leitura revelou outra disposição: “eu  sei  que  

eu   me   interessei   muito   sempre   por   história”. A afirmação sugere que a prática da leitura 

ocorreu paralelamente ao desejo de conhecer o passado, através da leitura de fatos históricos. 

Neste sentido, pode-se entender que sua disposição para leitura corresponde também a sua 

disposição em conhecer e/ou compreender o passado, havendo assim, o fortalecimento de 

ambas as disposições. As leituras que Antonio realiza estão vinculadas especialmente à 

história regional do Rio Grande do Sul e do Brasil, como também a assuntos ligados à 

imigração alemã, ao Nazismo e à Segunda Guerra Mundial. Sua relação com o conhecimento 

histórico ultrapassa suas leituras, e concerne também ao cuidado em recuperar e preservar 

aquilo que ainda não foi registrado nos livros. Antonio possui uma gama de documentos 

históricos, como escrituras, passaportes, mapas, fotos e objetos diversos, relacionados à 

história familiar e à história da região onde habita. Algumas práticas de escrita são utilizadas 

no sentido de registrar sua história, como a construção da árvore genealógica de sua família, 

apresentando quatro gerações, a cópia de alguns documentos que estão se deteriorando e, até 

mesmo, desenhos que preservam sua memória, como relatou: “esta  é  a  casa  do  meu  pai,  não  

tinha foto, eu  fiz  um  desenho”. 

Ao falar na necessidade de registrar o passado para não perdê-lo, Antonio lamentou 

não ter um maior grau de instrução escolar que lhe permitisse ações efetivas dentro da 

comunidade. Demonstrou, assim, um sentimento de impotência diante de seu conhecimento e 

de propostas que idealiza para sua comunidade, como a criação de um museu, por exemplo. 

Um aspecto que lhe incomoda é o fato de o município onde mora ter ruas com nomes de 

árvores ou flores, o que para Antonio despreza a história local. Como também, questiona a 

origem do nome do município, pois, segundo afirmou, as pessoas não têm real conhecimento 

sobre a verdadeira origem do nome e fazem relações de forma incorreta. As leituras realizadas 
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por Antonio estão estritamente relacionadas a acontecimentos históricos que de alguma forma 

relacionam-se com sua trajetória de vida.  

Torna-se difícil, inicialmente, compreender a gênese da disposição de Antonio para a 

leitura quando se considera sua origem familiar, uma vez que, conforme seus relatos, não 

havia leitura na casa materna, o que se soma a sua curta trajetória escolar, permeada por 

problemas de relacionamento na escola. Contudo, Lahire (2004) afirma que determinados 

contextos proporcionam situações sociais que produzem os esquemas de ação ou os hábitos, e 

quando esses contextos nos faltam, certas experiências desaparecem ou ficam em estado de 

gestação ou vigília. Assim, pode-se considerar que a ausência ou a impossibilidade de certas 

práticas, retiradas de forma abrupta, provocam o desejo de ter ou de fazer, ou seja, na 

ausência de um contexto favorável que impossibilita a ação, o interno conserva-se em estado 

de gestação.   Para   Lahire   (2004,   p.60),   “da   natureza   dos   contextos   que   somos   levados   a  

atravessar depende o grau de inibição ou de recalque de uma parte mais ou menos importante 

de  nossa   reserva   de   competências,   de   habilidades,   de   saberes   (...).”  As   disposições   inibidas  

podem  ser  reativadas  diante  de  um  contexto  propício,  “por  exemplo,  hábitos  incorporados  de  

maneira inconsciente na infância, ou durante o período de adolescência, reaparecendo após 

um  período  intermediário  mais  ou  menos  longo  de  sonolência.”  (LAHIRE,  2004,  p.60).   

Percebe-se que as recordações mais fortemente narradas por Antonio, retomadas em 

todas as entrevistas, são aquelas relativas à aprendizagem da leitura em alemão, 

paralelamente, ao ressentimento pela impossibilidade de frequentar a escola. O que possibilita 

compreender que sua relação com a cultura escrita, interrompida na idade escolar, foi 

fomentada durante toda a sua trajetória de vida. Diante de contextos favoráveis para a 

atualização de esquemas incorporados, como o tempo ocioso diante de um acidente que 

requer repouso para a recuperação, de um novo casamento, ou mesmo da aposentadoria, 

Antonio retoma a relação com a cultura escrita, a partir da prática da leitura.  

 

3.5 Ismael:  um  leitor  assíduo  “quase analfabeto”   

 

Ismael, aos 89 anos de idade, é um senhor sorridente e bem humorado, que gosta de 

falar sobre suas experiências de vida e de suas leituras. Reside sozinho, na zona urbana de um 

pequeno município da região sul do Estado, desde o falecimento de sua esposa, há oito anos, 

em uma casa que adquiriu logo após a aposentadoria rural. Pai de dois filhos e de duas filhas, 
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falou orgulhoso sobre a trajetória escolar das filhas e lamentou o fato dos filhos não terem 

formação superior. Sua trajetória de vida é divida entre o antes e o depois do serviço militar, 

período em que viveu momentos difíceis, mas de grandes descobertas que são intensamente 

rememoradas em seus depoimentos.   

 “Sou  um  quase   analfabeto”, palavras que Ismael retomava sempre que falava da sua 

condição de leitor e de cidadão não escolarizado. Ele não frequentou a escola formal e com 

certa tristeza disse não saber o que significa ir à escola, lamentando não haver entre seus 

documentos nenhum boletim escolar. Conforme relatou, na localidade rural em que seus pais 

moravam não havia escolas no período em que deveria ter frequentado uma, entre as décadas 

de 1920 e 1930. Nesta localidade, a criação e a ampliação da rede escolar ocorreu somente em 

1960, com as chamadas brizoletas 30F

32, conforme Ismael. Devido à ausência de escolas, ele foi 

alfabetizado por uma professora leiga, sem formação pedagógica para o exercício da profissão, 

que durante um ano morou na casa de seus pais, com o objetivo de alfabetizar as crianças da 

vizinhança. A este respeito, afirmou: “eu   tinha oito anos quando essa velha parou lá fora 

[zona  rural],  ela  lia,  escrevia  e  fazia  as  quatro  operações,  eu  aprendi  com  ela”. Ismael não se 

referiu à pessoa que lhe ensinou as primeiras letras como sendo uma professora. Mesmo 

demonstrando admiração por aquela que o alfabetizou, ele não demonstrou reconhecê-la 

verdadeiramente como uma professora, caracterizando-a da seguinte maneira: “era   uma  

coitada, uma pessoa da campanha que nasceu e se criou assim, aprendeu não sei com quem 

também, era de família analfabeta, mas era uma pessoa muito interessada e gostava de leitura, 

e  saía  assim  pelas  casas  para  ensinar”. Mas ao concluir, reconheceu: “se  não  fosse  ela  eu  não  

tinha  aprendido  nada,  foi  a  única  pessoa  daquela  época  que  sabia  ensinar”. 

Apenas durante um ano, em 1930, essa professora leiga, que se chamava Maria José 

Botelho Calderipe, uma senhora solteira de 67 anos, conforme rememorou Ismael, morou na 

casa de seus pais com a finalidade de alfabetizar as crianças da região: “ela  lecionava  numa  

casa velha que tinha no lado da casa do meu pai, e tinha um salão grande, e as crianças dos 

vizinhos  vinham  ali  e  ela  ensinava”. Conforme Ismael, o pagamento pelo trabalho prestado 

era dividido entre os pais dos alunos: “ela  ficava  lá  [casa  da  família]  e  então  meus  pais não 

pagavam,  os  outros  vizinhos  é  que  pagavam”. Ismael confessou não ter sido um aluno muito 

aplicado, pois algumas vezes preferia estar entre os animais a realizar as atividades propostas 
                                                             
32 Entre os anos de 1959 e 1963 o então governador Leonel Brizola implantou o projeto Nenhuma criança sem 
escola no Rio Grande do Sul. Projeto que visou à expansão e à democratização do ensino público, resultando na 
construção das escolas denominadas Brizoletas, que tinham um formato padrão de construção, feitas de madeira. 
Sobre este tema consultar: QUADROS, Claudemir de. As brizoletas cobrindo o Rio Grande: A educação pública 
no Rio Grande do Sul durante o governo de Leonel Brizola (1959-1963). Santa Maria: UFSM, 2002. 



109 
 

por Maria José: “às   vezes   eu   encilhava   um   petiço   e   ia   pro   campo,   eu não era muito 

estudioso”.  Mas  afirmou:  “eu aprendi com ela a ler, escrever e fazer as quatro operações, e 

aquilo ali eu aprendi e não me esqueci mais [risos]”.  Compreende-se que a aprendizagem da 

leitura e da escrita foi para Ismael um momento que, embora seja reconhecido como relevante 

não despertou o seu interesse, não tendo sentido prático em relação às atividades com as 

quais ele se envolvia no cotidiano da fazenda. 

Contudo, Ismael relatou com detalhes as atividades propostas pela professora que lhe 

alfabetizou, dizendo: “ela  ensinava  de  tudo  um  pouco,   tava  ensinando  a  cartilha  e  já  dava  

instruções do descobrimento do Brasil, quem descobriu, o ano, a capital dos Estados, tudo 

aprendi   dentro   daquele   ano”. E ainda: “ensinava  o  ABC  na   cartilha   e   a   tabuada, ela era 

muito boa e gostava muito de matemática, mas o que ela dava todos os dias era tabuada. (...) 

Cópia sempre tinha, mas ela nunca fazia ditado, a gente não aprendia a escrever era só 

cópia”. Desse período Ismael guarda dois livros, um livro de História do Brasil que foi 

indicado pela professora e que seu pai comprou e outro de Geografia, que um primo lhe deu 

após utilizá-lo. Esses livros são citados em todos os depoimentos de Ismael, e ainda hoje 

servem de referência para as leituras que realiza.  Como afirmou: “o  que  me  valeu...  eu  tenho  

aqui guardado os livros que eu tinha, que eu aprendi... eu guardo como uma relíquia. Foi 

onde  eu  aprendi  o  Descobrimento  do  Brasil,  nesta  História  do  Brasil”. 

Lahire (2006, p.39) afirma que a legitimidade de algumas práticas só ocorre quando 

existe a crença de um grupo ou comunidade no valor destas. Essa crença não é indissociável 

daquilo que o autor chama de desejabilidade coletiva, que marca a desigualdade social de 

acesso a determinados bens ou instituições, como a escola. Ismael demonstrou haver 

reconhecimento e crença na importância da instituição escolar por parte de sua família, 

exemplo disso é a compra de livros que poderiam contribuir para a sua formação, mesmo 

após o período de alfabetização. Lahire (2006) ainda considera que a instituição escolar é 

central na produção da crença institucional, na medida em que é amplamente reconhecida 

pela obrigação imposta e por seus mecanismos de avaliação-sansão de produtos que inculca. 

A crença na relevância desta instituição pode ser observada nas falas de Ismael, quando o 

sentimento  de  inferioridade  por  não  ter  frequentado  a  escola  é  verbalizado  na  afirmação  “sou  

um   quase   analfabeto”,   mesmo sabendo que possui amplo domínio do código escrito. 

Considera-se, portanto, que a crença na importância da cultura escrita, associada à 

desejabilidade de acesso à cultura escolar, foi incorporada por Ismael ainda na infância, 
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mesmo não havendo neste período a ação, ou seja, a relação sistematizada e contínua com a 

cultura escrita.  

Ismael é de origem portuguesa, seu bisavô era Comendador português e recebeu do rei 

de Portugal uma fração de 22.800 hectares de terras, na região sul do Estado do Rio Grande do 

Sul, pelos serviços prestados à Coroa portuguesa. Essas terras foram sendo divididas entre as 

futuras  gerações,  das  quais  Ismael  ainda  conserva  uma  pequena  propriedade.  Seu  bisavô,  “o  pai  

da  família”,  como  se  refere  Ismael,  teve  onze  filhos,  seis  homens e cinco mulheres, entre eles o 

avô de Ismael, que estudou medicina em Portugal, pois seu bisavô tinha embarcações navais 

que facilitavam as idas para a Europa. Os demais tios-avôs de Ismael tiveram grande atuação 

política no Estado do Rio Grande do Sul, segundo Ismael, sendo possível encontrar referências 

sobre eles nos livros de história regional. Ismael organizou a árvore genealógica da família 

paterna a partir do inventário de seu bisavô, datado em 1848, localizado por um amigo da 

família em um cartório da região, em 1975.  Em relação ao seu avô paterno, Ismael declarou: 

“eu   fui   ver   num   livro   que   ele   tinha   sido   cirurgião  mor   na   guerra   do   Paraguai,   eu   tenho   a  

espada  dele  aí,  meu  pai   sempre  contava  e   tá  aqui  neste   livro”. Ismael não soube dizer se os 

demais tios-avôs escolarizaram-se como seu avô, mas sabe que seu pai e seus tios não 

frequentaram a escola.  A este respeito afirmou: “esses   imigrantes   que   vieram   pra   cá,  

principalmente os alemães e italianos, eram pessoas já de cultura, a primeira coisa que 

fizeram aqui no Brasil era um colégio e uma igreja, agora os portugueses nunca deram bola 

pra  isso”, evidenciando assim, a ausência das instituições escolares criadas pela iniciativa da 

própria comunidade como o motivo para a não escolarização de seu pai.  

Em relação à família materna, Ismael não apresentou tantas informações, mas sabia que 

sua mãe tinha seis irmãos e cinco irmãs e que nenhum deles frequentou a escola, mas “não  

tinha  nenhum  analfabeto,  e  todos  nasceram  e  se  criaram  na  campanha”. Assim, mesmo com a 

ausência da escola formal nenhum dos tios ficou analfabeto: “todos  liam  e  escreviam,  alguém  

ensinou eles. Onde tinha um tio meu, que foi juiz por muito tempo aqui, nunca teve colégio, 

nasceu e se criou sempre na colônia, mas era adiantado, lia e escrevia corretamente, 

encaminhava inventários e se correspondia por carta com o doutor Francisco Nunes Vidal de 

Pelotas.(...)  Meu  tio  era  de  1880,  ora  colégio,  aonde?”. Conforme Ismael, seu tio era intitulado 

juiz da localidade rural, desempenhando papel de destaque ao ser solicitado pela comunidade a 

julgar e dar pareceres sobre determinadas questões, como por exemplo, inventários, 

divergências entre vizinhos, ou demais questões que gerassem impasses, tendo poder de 
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decisão na região 31F

33. Ao comentar a ausência de escolarização de seus pais e a importância local 

de seu tio, Ismael concluiu com a exclamação: “como   se   perdiam   de   primeiro,   pessoas  

inteligentes  na  campanha!”, lamentando a ausência da oferta de escolas no contexto rural. 

Lahire (2002), ao chamar a atenção para as crises individuais que permeiam as 

trajetórias sociais, afirma que em determinadas situações os atores são constrangidos a 

vivenciarem práticas que não correspondem ao programa de socialização incorporado. Entre 

tais circunstâncias, o autor   evidencia   “os   deslocamentos   individuais   ou   coletivos   mais   ou  

menos   forçados   de   um   universo   social   para   outro,   (por   exemplo,   [...]   o   serviço  militar.).”  

(LAHIRE, 2002, p.49). Tal fato pode ser observado na trajetória de Ismael, marcada pela 

imersão em um universo social desconhecido, quando foi obrigado a prestar o serviço militar. 

Conforme relatou, até os 23 anos de idade nunca havia dormido uma só noite fora da casa dos 

pais, sendo o principal responsável pelas atividades rurais da família: “com  oito  anos eu me 

envolvia muito com a lida do campo, eu gostava! Com 15, 16 anos meu pai nem se envolvia 

mais,  (...)  o  que  eu  fazia  tava  bem  feito”. Aos 23 anos Ismael foi convocado a ingressar no 

serviço militar, no ano de 1945, período em que o Brasil estava envolvido na II Guerra 

Mundial. Para ele, neste momento os valores sociais se inverteram, pois sua vida ficou em 

segundo plano diante da obrigação do serviço militar: “o   compromisso   que   existe   com   a  

Pátria é enorme, porque a Pátria quando chama, o soldado não tem  família”.  Segundo seu 

relato, sua mãe e suas irmãs foram as que mais sofreram com sua partida, pois não sabiam 

quando ele voltaria e nem ao menos se voltaria. Ismael prestou serviço militar na cidade de 

Quaraí (RS), a aproximadamente 400 km de distância da casa dos pais, e durante os onze 

meses que esteve no quartel não teve contato com sua família: “naquele  tempo  era  difícil,  só  

de  trem,  e  era  quase  lá  na  fronteira  com  a  Argentina  e  o  Uruguai”.  

Entre seus pertences, Ismael levou para o quartel dois livros, um de História do Brasil 

e outro de Geografia, anteriormente referidos. Essa atitude demonstra a crença na 

importância deste conhecimento, que poderia assumir grande significado social fora das 

divisas de sua propriedade rural. Em seu depoimento, disse: “quando  eu  fui  servir  no  exército  

esses livros foram comigo, e lá me serviram. Porque eu fui já com a ideia que como soldado 

raso era horroroso. Então eu disse: não, tenho que fazer um empenho para fazer um curso de 

cabo coisa assim, então eu levei comigo  [os  livros]”. No quartel Ismael prestou sua primeira 

prova escrita e diante da aprovação, fato que foi relatado com grande orgulho, teve a 

                                                             
33 Algo relativamente comum nas localidades rurais durante o século XX, que merece ser investigado em futuras 
pesquisas  relacionadas  ao  ‘mundo  rural’. 
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possibilidade de subir na hierarquia militar para o posto de Cabo. Os detalhes do período em 

que prestou serviço militar são relembrados e relatados de forma clara, o que permite 

compreender o sentido atribuído a este momento de sua vida.  

Em relação ao teste escrito, Ismael relembrou alguns detalhes: “foram  200  soldados  a  

fazer o teste para entrar no curso de cabo. E eu nunca tinha feito um ditado, a professora 

mandava a gente copiar nos livros, mas pra todos os efeitos eu não sabia escrever, por que 

ali a gente não sabe fora daquela cópia, não sabe escrever. E no ditado tinha que escrever, o 

tenente abriu o livro e leu um trecho e a gente tinha que escrever aquilo ali e eu nunca tinha 

feito   um   ditado”. Na ansiedade para conseguir um bom resultado Ismael recorreu aos 

colegas: “eu  estava  em  alas,  como  é  que  eu  vou  escrever?  Então  tinha  um  rapaz  que  tinha  

ido para o patronato,  escola  agrícola  hoje,  e  começou  a  me  explicar:  ‘é  assim...   tu  pões  M  

antes  de  P  e  antes  de  B’,  ele  tava  esperando  para  fazer  o  exame  e  me  explicando  como  se  

escrevia certas palavras. Fizemos o exame e eu passei e ele rodou! E neste exame caiu 

também   sobre   o   Descobrimento   do   Brasil,   que   eu   tinha   aprendido   nestes   livros”. Ismael 

ainda salientou que dos 200 soldados que prestaram o teste, 78 foram aprovados e que, após 

trinta dias, ocorreu nova prova. Nesta fase apenas 39 foram selecionados para o posto de 

Cabo, sendo ele um destes.  

Ao referir-se a este período, Ismael reafirmou as dificuldades vivenciadas em diversos 

aspectos: “o  caldo  do  feijão  era  grosso  de  mosca  e  a  gente   tinha  que  comer  porque  ainda  

tinha guerra, não se sabia. Mas felizmente cheguei lá em fevereiro e em oito de maio 

terminou a guerra. Mas eu tava apavorado com a alimentação horrível e as camas crivadas 

de percevejo, a água não dava, era salobra. Então era a maior dificuldade e eu tava 

apavorado”. No entanto, como Cabo, algumas das dificuldades foram amenizadas: “quatro  

meses depois eu fui promovido, aí eu passei a ganhar de 31 para 342, unicamente por ter 

aprendido aquelas letras com aquela velha, nesses livros aqui [mostra os livros] e então me 

ficou   isso   aí   para   toda   a   vida”. Seus depoimentos também demonstraram momentos 

positivos, que provocaram sentimentos e lembranças contraditórias: “logo   eu   peguei  muita  

média com ele [Tenente], (...). Ele via que eu fazia muito empenho, por que eu tava sempre 

com o lápis e qualquer coisa eu tava anotando. E quando eu fui promovido ele me perguntou 

se eu não ia fazer o curso de Sargento. Eu disse: não, eu sou muito atrasado, eu não tive 

colégio.  E  ele  foi  e  me  respondeu:  ‘você  não  diga  que  não  sabe,  diga  que  não  quer’.  Mas  eu  

tava  mesmo  era  com  o  sentido  de  vir  embora”. Sobretudo, a experiência do serviço militar 

possibilitou a Ismael a imersão na cultura escrita. Entre as atividades que realizava, preenchia 
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documentos de escala de serviço e elaborava relatórios de serviços realizados, materiais 

escritos que ele ainda guarda alguns exemplares como recordação. O serviço militar foi um 

momento que marcou fortemente sua trajetória de vida, pode-se observar isso inclusive no 

fato de ter colocado o nome de seu primeiro filho de Emir, o mesmo nome do Tenente de seu 

batalhão. 

Assim, a crença no valor da escolarização que provoca o sentimento de inferioridade 

por   não   “ter   tido   colégio”,   se   contrapõe   ao   sentimento   de   superioridade   em   relação   aos  

colegas analfabetos, conforme ressaltou: “mas   era   uma   tristeza   o   analfabetismo,   aqui   de  

Canguçu era tudo analfabeto, aquela turma que foi comigo ficou como soldado raso, e 

passaram  trabalho”. Ismael relatou que durante o serviço militar alguns soldados deveriam 

frequentar as aulas de alfabetização, à noite: “eles  eram  obrigados  a  frequentar  aula  pra  se  

alfabetizar, e era lá no centro no Grupo Escolar. E o Cabo de cada esquadrão tinha que 

levar, às vezes tocava pra mim, (...). Então, às vezes, tinha que ficar esperando e a gente 

ficava  lá  conversando  em  uma  sala  com  os  outros  Cabos,  e  eu  dizia  pra  eles:  ‘do  que  eu  me  

defendi,  se  não  fosse  aquele  solteirona  velha  eu  tava  aí  também’”. Depois de onze meses no 

quartel Ismael voltou para a casa dos pais e começou a namorar uma moça da mesma 

localidade rural. Após cinco anos, casaram-se, tiveram quatro filhos e permaneceram 

morando no mesmo local, até sua aposentadoria. 

Ismael é pai de duas filhas e dois filhos, que foram criados na zona rural, onde as 

dificuldades de acesso à escola ainda permaneciam. Conforme afirmou, em 1960,  ajudou a 

construir a escola de seus filhos: “nós  construímos  um  colégio  quando  Brizola  criou  aquele  

incentivo  pras  escolas,  nós  construímos  um  colégio  lá  fora”. Ismael referiu-se a este período 

como o grande momento da educação rural: “foi   no   governo   do   Brizola,   ele   fez   uma  

campanha muito grande de educação, ele fez seis mil e tantas escolas, antes pessoal da 

campanha  não   tinha  escola”. Assim, seus filhos fizeram o ensino primário na zona rural e 

mais tarde continuaram os estudos na sede do município. Diante das fotos de formatura de 

suas filhas expostas na estante da sala, explicou: “essa   filha   tirou   faculdade   quando   era  

solteira e essa tirou faculdade com os filhos na faculdade, à noite, e fez concurso e tirou o 3º 

lugar,  e   ficou   lecionando  aqui,  é  uma  heroína!”. As duas filhas de Ismael são professoras, 

profissão pela qual ele demonstra grande admiração. Segundo Ismael, os filhos não tiveram o 

mesmo interesse pelos estudos: “meus   filhos   não   se   importaram!”. Seus dois filhos 

trabalham em atividades urbanas e possuem o ensino fundamental completo. Ainda, sobre sua 

estante, as demais fotos são dos netos que se formaram em cursos superiores, em áreas como 
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Agronomia, Enfermagem e Engenharia Mecânica, o que também é relatado com orgulho por 

Ismael.  

Ao referir-se às leituras realizadas, Ismael afirma que passou a ler intensamente 

somente após a aposentadoria: “depois  que  eu  voltei  do  quartel  nunca  mais  peguei  um  livro,  

eu tinha assim muita coisa só na ideia, agora que eu leio”. Mas, durante seus depoimentos 

também mencionou que sempre gostou de estar informado, pois: “vejo   muita   gente  

conversando bobagens, que não sabem nada! Por que não tomam conhecimento das coisas? 

Tudo teve um princípio, por isso que eu sempre gostei de conhecer.” Percebe-se que mesmo 

ao afirmar não ter sido um leitor assíduo antes da aposentadoria, ele também diz ter 

acumulado ao longo de sua vida diversos pertences, como objetos, livros e documentos, que 

remetem à história local e familiar. Segundo Ismael, alguns documentos e livros lhe foram 

ofertados porque as pessoas sabiam que ele se interessava por estes assuntos. Tal fato leva a 

concluir que Ismael destaca-se entre amigos e parentes, que lhe reconhecem pelo seu 

conhecimento e disposição para estes assuntos. Contudo, Ismael não relatou nenhum tipo de 

envolvimento em assuntos burocráticos, institucionais, sindicais, que lhe oferecessem 

contextos favoráveis à atualização das disposições para a cultura escrita, durante sua trajetória 

de vida profissional.   

Observa-se que Ismael foi construindo seu conhecimento diariamente, através de 

práticas cotidianas vivenciadas no meio rural, como ocorreu em relação aos conhecimentos 

matemáticos: “Matemática   eu   sempre   gostei  muito,   uma  ocasião   eu   tava  numa  barraca  que 

vendia lã (eu tinha uns vizinhos que tinham lã e me pediam para dividir, mas quando dava em 

quebrado tinha que saber quanto dava o quilo, aí tinha que dividir (...) e depois multiplicar 

aquele valor por quilo, uma porção de conta), e nessa ocasião o barraqueiro pesou a lã (...), 

deu tantos quilos e depois ele pôs o valor dos quilos e depois pôs o valor da arroba. E o valor 

da arroba ele colocou os quilos e multiplicou e dividiu. E...[silêncio], eu fiquei quieto, vi que 

deu certo, e aprendi, aprendi a regra de três com o barraqueiro! E já ensinei pra muito 

comerciante daqui, que ficam duvidando, mas será que dá? [risos]”. Segundo afirmou, sempre 

teve facilidade em apreender coisas novas, inúmeras vezes ajudou os agrimensores nos cálculos 

de medições de áreas rurais, tendo grande capacidade de memorização.  

Conforme seus relatos, após a aposentadoria, seu tempo foi direcionado especialmente 

para a prática de leitura. Os temas de leitura de sua preferência são aqueles que fazem 

referência a sua trajetória de vida,  ou  a  história  de  seus  antepassados:  “eu ouvia os mais velhos 

contar e agora eu procuro conhecer nos livros”.   Temas   referentes   à   República   Velha,   Era  
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Vargas e a II Guerra Mundial, são os preferidos, como também questões geográficas do Brasil 

e do Estado do Rio Grande do Sul. Ismael possui uma prática de leitura muito particular que 

envolve a história e os números, e que resulta na prática da escrita. Ao ler, estabelece relações 

que são transformadas em cópias manuscritas, em uma caderneta ou em um caderno, ou ainda, 

em fotocópias. Durante as entrevistas, em diversos momentos, Ismael abriu a sua caderneta 

repleta de anotações, e comentou o trabalho realizado, destacando, por exemplo, uma relação 

dos municípios do Rio Grande do Sul, com área, população e principais atrações, organizada 

pelo nome do município em ordem alfabética: “fui  colocando  por  letra,  ABC,  deu  18  folhas,  

mas  assim  quando  eu  quero  procuro  pela  letra”. Diversas relações desse tipo são elaboradas 

através das anotações escritas, prática que Ismael justificou dizendo: “eu   tenho   estes  

apontamento aqui para não esquecer”.  Entre  o  material  consultado  para  essa  atividade  estão  os  

livros de geografia e história, adquiridos na infância, entre outros livros mais atuais.  

Em 2007 Ismael recebeu um presente que lhe causou surpresa e lhe aproximou ainda 

mais dos livros, quando uma autora, de uma cidade vizinha, Elizabeth Macedo de Fagundes, 

lhe presenteou com o seu livro intitulado Inventário Cultural de Bagé. A autora é neta de uma 

prima de Ismael e encaminhou  o  livro  com  a  seguinte  dedicatória:  “Primo Caldeira espero que 

a leitura deste livro te mostre um pouco a nossa história de Bagé. Aguardo teu parecer, é 

muito importante. Com apreço da prima”.  O  fato  de  ter  recebido  o  livro  com  o  pedido  de  um  

parecer foi algo que lhe emocionou profundamente: “Esse   livro   é   muito   importante,   e   ela  

mandou pra mim, um velho quase analfabeto. Isso me deu um entusiasmo, por merecer o 

apreço  de  uma  pessoa  como   ela,  prendada  de   tão  belas  qualidades”. Ismael leu o livro que 

contém 555 páginas, anotando em um caderno todas as passagens que lhe chamaram a atenção. 

Após a leitura, escreveu o parecer que, com orgulho, afirmou ter feito sem pedir ajuda: “eu  

pensei Deus vai me iluminar e eu vou responder, eu não vou pedir opinião a  ninguém”. Com 

um sorriso imenso Ismael realizou a leitura do parecer 32F

34 durante uma das entrevistas, 

evidenciando sua satisfação por ter escrito belas palavras. Ele encaminhou o parecer pelo 

correio e dias depois sua prima lhe falou da emoção da autora ao receber a carta: “diz  que  ela  

leu minha carta e chorou, acho que se emocionou  porque  eu  li  o  livro  dela!”. Tal episódio foi 

narrado, de algum modo, em todas as entrevistas realizadas com Ismael, o que demonstra a 

relevância e a motivação para a leitura que este fato lhe proporcionou.   

Há quatorze anos Ismael foi morar em uma casa na zona urbana de um pequeno 

município; há oito anos ficou viúvo e passou a morar sozinho. Percebe-se que a aposentadoria, 

                                                             
34 O parecer escrito por Ismael sobre o livro Inventário cultural de Bagé está no apêndice C. 



116 
 

a mudança de residência e a viuvez foram momentos que se caracterizaram como pequenas 

crises individuais, que podem ser consideradas rupturas biográficas (Cf. LAHIRE, 2002, p.50). 

Nestes novos contextos, diante das transformações na trajetória individual, ocorreu o 

ajustamento da disposição para as práticas de leitura e escrita incorporadas ao longo de sua 

vida. Sendo assim, com a aposentadoria e o distanciamento das atividades rurais, a disposição 

para crer na cultura escrita inculcada desde a infância, e transformada em habitus de ação, 

especialmente, durante o serviço militar, encontrou um contexto favorável de atualização, 

tornando-se uma prática cotidiana. Ainda, para Lahire (2005, p.21), existem diferentes 

disposições segundo o grau de fixação e de força, sendo que a força ou a fraqueza de uma 

disposição está relacionada à recorrência de sua atualização. Portanto, se a disposição para a 

leitura em alguns momentos da trajetória de Ismael esteve enfraquecida por não encontrar 

condições para a sua atualização, atualmente, ao contrário, ele vive em um contexto favorável 

para a atualização e fortalecimento da disposição leitora.  

 

3.6 Ondina: uma disposição leitora vinculada à religiosidade 

 

Ondina tem 74 anos de idade, mora com seu esposo em uma casa na zona rural, onde 

residem desde o casamento, há cinquenta anos. Mesmo aposentada, ela ainda realiza diversas 

atividades rurais auxiliando a filha e o genro no trabalho agrícola. Ondina é uma leitora da 

Bíblia, que de forma intensiva realiza suas leituras, segundo ela, unicamente motivada pela fé. 

Sua trajetória de vida é marcada pelas longas jornadas de trabalho, fato que ela considera 

normal, tratando-se do cotidiano das mulheres rurais. Nos momentos de crises individuais, 

diante da submissão à autoridade da sogra e da luta contra um câncer, sua condição de leitora 

foi sendo delineada.   

Ondina estudou durante cinco anos em uma escola particular vinculada à igreja 

luterana, localizada na zona rural. Conforme as práticas socioculturais da época, independente 

do aproveitamento que o aluno tivesse, havia uma idade máxima para frequentar a escola, que 

era de treze anos para as meninas e quatorze para os meninos: “depois  mudou  era  por  série,  

mas na nossa igreja tinha a confirmação 33F

35,   e  era  só  até  essa  época”. Ondina explicou que 

após esse ritual de confirmação da fé, os jovens deveriam assumir compromissos mais sérios, 

                                                             
35 O Ensino Confirmatório é um período de ensino da doutrina religiosa pelo qual todo o jovem luterano precisa 
passar para, então, estar apto a confessar publicamente a sua fé. 
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responsabilizando-se em auxiliar seus pais no trabalho agrícola e nas atividades domésticas, 

para o caso das moças, não havendo mais tempo disponível para os estudos. No entanto, para 

ela, cinco anos de escolarização significaram um período de grande aprendizagem, suficiente 

para o domínio da leitura e da escrita: “eu  tive  até  os  13  anos,  não  tinha  série,  era  mais  ou  

menos até a 5ª série. E eu aprendi mais do que as crianças aprendem hoje, eles vão até a 8ª 

série  e  muitos  não  aprende  o  que  eu  aprendi!”. 

Ondina disse guardar boas recordações do período escolar e não se recordar de 

castigos físicos na escola, demonstrando ter um bom relacionamento com o professor: “eu  

gostava muito da escola, o que eu gostava muito era da família do professor, no recreio eu ia 

lá,  a  casa  ficava  encostada  na  escola  e  eu  ia  pra  lá”. Ela ainda relembrou que sempre que o 

professor precisava se ausentar da sala de aula, ela era a aluna escolhida para passar as 

atividades  e  ensinar  os  demais  colegas:  “o professor era muito doente, e eu dava aula para as 

outras   crianças   e   era   bem   fácil,   porque   eu   peguei   a   ler   e   escrever  muito   fácil”. O ato de 

ensinar os colegas é relatado com orgulho por Ondina, que deixa evidente o fato de ser uma 

aluna com um certo diferencial em relação aos demais colegas, tendo inclusive o privilégio de 

frequentar a casa do professor durante o intervalo. Ao referir-se às atividades escolares, 

relatou a prática de leitura e de escrita de redações, mas afirmou que havia outras atividades 

que eram privilegiadas em detrimento destas: “a   gente   decorava   muita   coisa,   tinha   que  

decorar  a  lição,  e  tinha  muita  tabuada,  tudo  [todos]  tinha  que  saber  a  tabuada”.  

Ondina e seus cinco irmãos, uma irmã e quatro irmãos, frequentaram a escola durante 

cinco anos aproximadamente, o que causava, por vezes, dificuldades econômicas à família: 

“era   um   professor   particular,   os   pais   passavam   dificuldade   para   pagar,   e   era   cinco   anos  

cada  filho”. Contudo, a escolarização para a sua família era um princípio ideológico-religioso 

que deveria ser seguido, especialmente porque a alfabetização tornava o indivíduo apto para o 

estudo bíblico e o conhecimento doutrinário do luteranismo.    

Descendente de uma família alemã oriunda da Pomerânia, os bisavós maternos e 

paternos vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor, mas, segundo Ondina, 

enfrentaram grandes dificuldades de sobrevivência quando chegaram ao Brasil: “naquele  

tempo não tinha gente aqui era só mato, eles abriam picada pra morar e plantar, eles 

passaram  trabalho!”. Os pais de Ondina, assim como todos os seus tios, sempre trabalharam 

no cultivo agrícola. Da mesma forma, toda a família de seu esposo sempre trabalhou na 

agricultura. Em relação à formação escolar de seus pais, afirmou: “aprenderam   só   o  

necessário”, ou seja, ler, escrever e fazer as quatro operações. Em diversos momentos disse 
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ser oriunda de uma família simples e de “pouco   estudo”, embora sempre esclarecendo que 

não há ninguém analfabeto na família. Ondina tem um casal de filhos que estudou até a 5ª 

série do então ensino primário, a filha é agricultora e o filho trabalha na zona urbana, em 

serviços gerais. Conforme Ondina, eles optaram em não dar continuidade a seus estudos. Seus 

netos, atualmente, são estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Disse que, dentre os 

familiares, o seu filho e uma de suas netas seguem o seu exemplo, ao se dedicarem às leituras 

religiosas.  

Quando estimulada a falar sobre suas práticas de leitura, disse que após os 13 anos de 

idade, quando saiu da escola, distanciou-se da leitura e da escrita, lendo eventualmente, em 

especial durante os cultos luteranos que frequentava. O único livro que a família possuía era 

uma Bíblia na língua alemã, a qual ela tinha dificuldades para ler: “eu   gostava   de   ler   e  

entender mais, mas em alemão! [silêncio] eu entendia, mas muito pouco, a minha mãe me 

ajudava,  mas   não   entrava  muito   na  minha   cabeça”. Salientando que teve poucas aulas de 

alemão na escola e que nunca obtivera bom desempenho na leitura em alemão, embora este 

idioma fosse bastante falado na casa paterna. Aos vinte e cinco anos de idade, Ondina casou-

se e recebeu um presente de casamento que viabilizou e incentivou sua prática de leitura: “o  

pastor me deu uma Bíblia, e aquilo eu tinha... ah eu tinha... [não concluiu a frase, mas 

demonstrou que tinha grande apreço pelo presente]. Porque antes era só em alemão, e eu não 

entendia, e então depois que eu casei e ganhei a primeira Bíblia eu iniciei [a ler] e nunca 

mais   deixei”. Contudo, ao longo dos depoimentos, Ondina afirmou que embora tenha lido 

alguns livros da Bíblia após o casamento, a leitura não era presente em seu cotidiano como 

nos dias atuais, e justificou: “antigamente,   quando   eu   era   nova,   não   dava   pra   ler   tanto,  

porque  tinha  muita  coisa  pra  fazer,  mas  sempre  tratei  de  ler  um  pouco”. 

Ondina, ao casar-se, foi morar e trabalhar com os seus sogros, o que, segundo ela, 

mudou muito a sua vida, pois os hábitos vivenciados na casa paterna não tinham mais espaço 

no novo contexto, precisando adaptar-se aos costumes da família de seu esposo. Para Ondina 

esse foi um período de grandes dificuldades, com longas jornadas de trabalho e de muita 

submissão às ordens de sua sogra, conforme seu relato: “a   gente   trabalhava   todo   dia   na  

lavoura,   e   minha   sogra   era   ‘faca   na   bota’   [brava]. No escurecer tinha que fazer pasto e 

depois de noite   a   lida   da   casa,   e   ainda   as   roupa   que   tinha   que   lavar”. Seus relatos 

evidenciam a dupla jornada de trabalho, ao falar com muita propriedade sobre a difícil rotina 

da mulher agricultora: “eu já disse isso muitas vezes, a vida do homem dizem que é braba, 

mas eu não tive diferença, eu tanto passei capinadeira, gradeie, lavrei, eu fiz tudo. E eu digo 



119 
 

que a diferença da mulher pra o homem é que a vida do homem é bem mais fácil. Quando eu 

não lavrava, ele [marido] lavrava até de noite, aí eu tinha que tirar leite tudo a mão, e depois 

a janta, enquanto ele olhava televisão. E depois o meio dia faz o almoço, almoça, toma uns 

mate, aí tem que recolher ovo e aí já tão esperando pra ir embora, e aí já vai correndo de 

volta [para  lavoura]”.   

Em diferentes momentos de seus depoimentos, Ondina demonstrou que para além da 

dupla jornada de trabalho, durante o dia na lavoura e à noite nas atividades domésticas, teve 

também muita dificuldade em adequar-se aos novos costumes impostos pela sogra. Exemplo 

disso era o trabalho aos domingos, que para ela era um desrespeito à vontade de Deus que 

ordena santificar o dia de descanso: “e   depois   outra   coisa,   eu   não   gosto   de   trabalhar   no  

domingo, porque não é o que Deus manda, eu em casa não trabalhava no domingo e aqui 

tinha que trabalhar, remendar roupa na máquina e tudo. Eu não gostava mas tinha que fazer, 

e   ficar   bem   quietinha   e   sempre   satisfeita   com   tudo!”.  Percebe-se que Ondina possui uma 

personalidade bastante humilde, seu jeito de ser fez com que durante vinte e cinco anos ela 

vivesse em harmonia com sua sogra: “ela  [sogra] mandava em tudo, e ele... [silêncio] era mãe 

dele, e nós não podia fazer nada, ela mandava fazer isso e aquilo e tinha que ser feito, se não 

brigava  e  isso  eu  não  queria”. A trajetória de Ondina foi marcada pelas contradições entre as 

experiências incorporadas na casa paterna e as situações que foram impostas ao longo da vida. 

Para Lahire (2002), no caso destes atores que vivenciaram contextos fundamentalmente 

plurais e heterogêneos, a articulação passado-presente torna-se especialmente relevante para a 

compreensão da lógica das ações. Na vida de Ondina não houve relação convergente entre as 

estruturas mentais e as estruturas objetivas do sistema social, diferentemente dos casos no 

qual “o  ator  viveu  e  continua  a  viver  num  espaço  social  homogêneo  que  nunca  se  transforma”  

(LAHIRE, 2002, p.47), quando então se pressupõem a unicidade.  

 Ondina tinha 50 anos de idade quando sua sogra faleceu, ela conta que durante 

dezessete dias e dezessete noites ininterruptas ela cuidou da sogra no hospital, que não 

aceitava ser cuidada pelas filhas, exigindo que Ondina permanecesse ao seu lado até o seu 

último dia de vida. Com a morte da sogra, iniciou-se uma nova fase de sua biografia, uma vez 

que reativou disposições incorporadas na casa paterna que haviam sido reprimidas após o 

casamento, como foi relatado: “o  dia   que   ela   [sogra] não mandava mais, eu disse: eu não 

lavo mais roupa domingo, nem nada! Porque Deus trabalhou a semana e gostou muito e o 

domingo é de descansar, e não fiz mais, e hoje faço o necessário. Jesus disse que era bom 

assim,  se  é  pra  dar  contra  não  precisa  ler  a  Bíblia”. Foi também após a morte da sogra que 
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ela passou a praticar a leitura bíblica mais intensamente: “depois  que  a  minha  sogra não tava 

mais aí, eu fazia o que eu queria, porque antes ela que mandava, não tinha liberdade, tinha 

que fazer o que ela queria. Aí eu passei a ler mais a minha Bíblia, quase todos os dias, 

porque   sempre   tinha   muito   trabalho   também”. Conforme Lahire (2005), os atores podem 

interiorizar disposições para crer que estão relacionadas às normas sociais produzidas e 

difundidas por instituições como a família e a igreja. No caso de Ondina, percebe-se que estas 

duas instituições agiram simultaneamente na produção de sua disposição para crer nos 

princípios religiosos. A fé de Ondina em Deus seria o produto desta disposição para crer, e 

neste sentido, pode-se inferir que sua disposição para a prática da leitura está vinculada a sua 

disposição para crer que a leitura é um instrumento de fé e salvação.  

Michèle Petit (2008, p.104), ao abordar a leitura no meio rural francês, chama a 

atenção  para  a  concepção  da  prática  da   leitura  como   “prática  do  ócio”,   segundo  a  autora,  o  

trabalho é o valor mais alto nestas comunidades, e o tempo livre deve ser dedicado a lazeres 

“úteis”,  como  costurar  e  tricotar.  Para  o  caso  de  Ondina,  fica  evidente  que  as  duplas  jornadas  

de trabalho dificultaram sobremaneira sua relação com a leitura, que foi limitada em alguns 

momentos de sua vida, quando nos domingos, por exemplo, uma das atividades de lazer-útil 

era  “remendar  roupas”.  Para  ela,  o  momento  de  ócio,  dedicado  à  leitura,  esteve  acompanhado  

de um grave problema de saúde.  Aos 60 anos de idade descobriu que tinha um câncer no 

seio, precisou fazer uma cirurgia e, posteriormente, quimioterapias e radioterapias, o que lhe 

deixou bastante debilitada. O tratamento do seio ainda não havia sido totalmente concluído, 

quando dois anos após a primeira cirurgia outro câncer foi descoberto pelos médicos em um 

dos seus pés. Após sete anos em busca da cura da doença, ela então recebeu um diagnóstico 

positivo dos médicos, afirmando que estava totalmente curada. Durante o período de doença 

sua rotina foi novamente alterada: “eu  fiquei  muito  tempo  assim,  não podia ir pra lavoura, e 

então   eu   ficava   em   casa   lendo   e   cantando,   e   fazendo   o   que   eu   podia”. A doença foi um 

momento de reclusão e de solidão, enquanto todos da família iam para a lavoura, Ondina 

permanecia em casa com tempo livre. A leitura que até então havia sido relegada às sobras de 

tempo passa a ser praticada de forma intensiva. Ondina leu a Bíblia integralmente por quatro 

vezes, sendo a leitura bíblica um entretenimento e um apoio psicológico frente à doença: “o  

pastor Paulo tava sempre aqui, ele sempre   dizia:   ‘eu   me   admiro   que   a   senhora   não   tem  

depressão.’  E  eu  dizia:  sentir  depressão?  Como  depressão  se  Jesus  tá  do  meu  lado,  e  eu  tô  

lendo  sempre  isso”.   
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Ondina disse que depois da doença voltou com toda a vitalidade às atividades 

agrícolas e que se encontra em plena forma. Dos anos de doença permaneceu a disposição 

reativada para a leitura da Bíblia: “dos  60  pra  cima  eu  li  todos  os  dias,  depois  que  eu  peguei  

aquilo  de  lê,  depois  nunca  mais  podia  deixar”.  Há três anos Ondina ganhou de sua filha um 

novo exemplar da Bíblia, em uma tradução atualizada, com uma linguagem adaptada ao 

vocabulário atual, que também foi lida integralmente por uma vez. Portanto, leu por cinco 

vezes toda a Bíblia e, atualmente, realiza uma leitura aleatória, escolhendo alguns versículos a 

serem lidos, sem um roteiro previamente definido.  

A trajetória de Ondina foi marcada por várias crises individuais, entre o que foi 

incorporado e as novas situações vivenciadas, levando-a a viver de modo durável situações de 

contradição cultural e social. Podendo-se considerar diversos momentos de crise, cabe citar a 

ruptura com a cultura escrita após o período escolar, o casamento, a convivência com a sogra, 

os desvios das práticas religiosas, como, por exemplo, o trabalho realizado ao domingo que ia 

contra suas convicções, o que lhe fez viver em má consciência permanente (Lahire, 2002, p. 

50), e a luta contra o câncer. Contudo, conforme o mesmo autor, os indivíduos possuem um 

estoque de esquemas incorporados não homogêneos, possibilitando em momentos de crises 

que estes diferentes esquemas sirvam de apoio para a adaptação a determinadas situações. 

Pode-se entender, então, que os princípios religiosos incorporados na infância e adolescência, 

como submissão, abnegação e amor ao próximo, fizeram com que Ondina vivesse em relativa 

harmonia com sua sogra, mesmo diante de situações que lhe desagradavam e lhe eram 

desfavoráveis.   

Ao considerar que no caso de Ondina a prática de leitura está vinculada à fé, deve-se 

ponderar uma série de fatores que combinados produziram sua disposição para a leitura. Entre 

estes, evidencia-se sua trajetória escolar, momento em que Ondina incorporou a disposição 

para a cultura escrita, diante do sucesso escolar, motivado pelas relações estabelecidas neste 

ambiente acolhedor e familiar. Outra questão relevante é a religiosidade incorporada no seio 

familiar, disposição que lhe serviu de apoio e foi reativada e reforçada diante dos momentos 

de crises individuais, e que está diretamente relacionada à disposição para ler. Assim, por 

compreender-se que o indivíduo social é submetido tanto a forças internas (disposições para 

agir ou para crer) quanto a forças externas (contexto) que determinam a ativação de uma 

disposição num determinado momento de sua vida, considera-se que sua disposição para a 

prática de leitura foi sendo fortalecida diante da interação entre forças internas e externas 

(LAHIRE, 2005, p.37) que se combinaram ao longo de sua trajetória de vida. Neste sentido, 
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reafirma-se que sua disposição para a leitura está diretamente vinculada a sua disposição para 

crer na leitura enquanto instrumento de fé e salvação.  

A análise realizada a partir das estruturas individuais dos seis leitores em evidência 

possibilitou perceber, acima de tudo, a diversidade que compõe os grupos sociais. Como 

afirma Lahire (2004, p.322), os estudos que se ocupam do coletivo apresentam a tipificação 

do grupo, mas quando o olhar volta-se ao indivíduo singular é possível perceber a 

heterogeneidade que compõe o social. Ao desvelar as trajetórias individuais, observam-se os 

diversos contextos e situações vivenciadas que contribuíram para incorporar a disposição 

leitora ou deixá-la em estado de vigília, trajetórias estas que permaneceriam invisíveis em 

uma análise que privilegiasse o grupo social, em detrimento do indivíduo social. As trajetórias 

sociais foram apresentadas tendo como base os aspectos que receberam maior ênfase na 

narrativa dos depoentes entrevistados, assim como foram privilegiados na construção do texto 

os aspectos que de algum modo contribuíam para a compreensão da gênese e dos contextos de 

atualização da disposição leitora.  

Nestas trajetórias, alguns aspectos merecem ser evidenciados no conjunto da análise, 

como a inserção da família de Tecla na cultura escrita, evidenciando a presença de livros, 

jornais e revistas, na primeira metade do século XX, no meio rural. O mesmo é observado no 

caso de Nei, que conviveu desde a infância com a presença do jornal na casa paterna, tendo 

vivenciado a cultura escolar por significativo período, atualizando sua disposição leitora 

durante toda a sua trajetória de vida. No caso de Henrique, a crença familiar na importância 

da cultura escrita e as dificuldades de acesso à escola, contribuíram para que as práticas de 

leitura e escrita recebessem especial atenção ao longo de sua trajetória. Para Antonio, o 

ressentimento por ter sido afastado da escola, devido ao preconceito étnico-racial, levou o 

interno a permanecer em estado de gestação (LAHIRE, 2004). No caso de Ismael, que não 

frequentou a escola formal e não conviveu com a cultura escrita na infância, o serviço militar 

possibilitou novas socializações e a imersão em práticas da cultura escrita. Para Ondina, a 

escola e a igreja contribuíram para a formação de sua disposição leitora que foi vinculada a 

um ato de fé que cotidianamente deve ser cultivado. Sendo assim, para cada um dos leitores, a 

disposição para a leitura constitui-se de forma particular, evidenciando as especificidades 

presentes nas trajetórias individuais.  

No próximo capítulo, serão analisadas as práticas de leitura, os modos de ler, os meios 

de acesso ao impresso e os usos que os leitores fazem dos materiais escritos. Assim, a análise 
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tornará visível a forma pela qual a disposição leitora é atualizada e praticada no cotidiano 

destes indivíduos.   
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Práticas de leitura: dos acervos aos modos de ler   

Capítulo IV 

 

 

Como exposto no capítulo anterior, os leitores analisados viveram grande parte de sua 

trajetória no meio rural, espaço onde estabeleceram as primeiras relações com a cultura escrita 

e incorporaram a disposição leitora. Neste capítulo, serão analisados os aspectos relativos à 

prática de leitura destes atores, buscando alcançar questões como: O que leem? Como se dá o 

acesso aos materiais escritos? Como leem? Obtendo-se estas e outras questões, busca-se 

compreender os meios e os modos de ler característicos de leitores oriundos do meio rural. 

Entretanto, ao apresentar estes seis casos, não se pretende fazer a generalização das práticas 

de leitura no meio rural, mas observar como a cultura escrita se apresenta e quais as relações 

estabelecidas com os textos impressos, dadas a ver através do social dobrado que compõe 

cada uma destas seis trajetórias.   

 Conforme Darnton (1995, p.152), o acervo de uma biblioteca particular pode 

identificar o perfil de um leitor, mesmo que os livros possuídos não correspondam 

diretamente aos livros lidos, ou mesmo, que muitos livros lidos não pertençam às bibliotecas 

particulares. Os leitores podem possuir livros que nunca leram, ou mesmo terem lido livros 

que não possuem, considerando as redes de socialização estabelecidas diante do empréstimo 

dos materiais escritos. No caso dos leitores analisados, pôde-se observar que vários livros 

foram presenteados por amigos e familiares, fato que reforça a representação destes enquanto 

leitores assíduos, entre as pessoas com quem convivem,   por   serem   “merecedores”   de   tal  

presente. Inicialmente, com a análise dos acervos particulares, considera-se possível mapear 

os   temas   pelos   quais   os   leitores   apresentam  maior   interesse   e,   assim,   “ligar   o   ‘quê’   com  o  

‘quem’  da  leitura”  (DARNTON,  1995, p.152). Contudo, quando ainda se pode contar com os 

depoimentos sobre a relação que o leitor estabelece com o seu acervo, a possibilidade de 

delinear os modos de ler torna-se ainda maior.  

 A relação que estes leitores estabelecem com os seus acervos, o lugar reservado aos 

materiais escritos em suas casas, as marcas leitoras deixadas nos textos impressos, as 
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maneiras de ler, os comportamentos e as posturas relacionadas ao ato de ler, serão alguns dos 

aspectos considerados neste capítulo, de modo a compreender esta prática cultural. 

Ao analisar um conjunto de obras de um acervo particular, torna-se necessário 

estabelecer critérios para sua classificação, que, de modo geral, seguem as categorias 

relacionadas aos gêneros literários.  Contudo, os sociólogos da leitura alertam sobre esta 

difícil   tarefa.   Donnat   (2004),   por   exemplo,   questiona:   “Como   clasificar   los   livros?   Qué 

criterio utilizar para definir los géneros? Esta cuestión de la categorización de los géneros (...) 

es particularmente difícil en el caso  de los libros, ya que no existe um verdadeiro consenso 

para   la   nomenclatura.”   (DONNAT, 2004, p.70). Este fato ocorre, segundo o autor, 

especialmente devido à diversidade de critérios para classificação dos livros, pois o 

reconhecimento de um gênero não é uma propriedade intrínseca e atemporal, o estatuto dos 

gêneros  é  variável.  Conforme  Marcuschi  (2002),  “os  gêneros  não  são  entidades  naturais  como  

as borboletas, as pedras, os rios e as estrelas, mas são artefatos culturais construídos 

historicamente  pelo  ser  humano.”  (MARCUSCHI,  2002,  p.30).  Sendo  assim,  para  o  autor,  os  

gêneros são fenômenos sócio-históricos e culturalmente sensíveis, que resistem a uma 

classificação precisa e estável.  

Segundo Détrez (2004), as questões relacionadas ao gênero dos livros lidos requerem 

especial atenção nas investigações sobre as práticas de leitura. Os critérios de classificação 

podem ser pré-estabelecidos tendo como base a classificação dada pelas instituições escolares, 

com seus juízos de valores e hierarquias literárias que, de algum modo, influenciam na 

maneira como os leitores classificam suas leituras. No entanto, para a autora, este não é um 

critério ausente de problemas, como também considera Donnat (2004): 

 
Asistimos además, a partir de las décadas de 1970 y 1980, a una especie de 
desaparición de las fronteras entre los géneros mayores y los menores, entre 
las   “buenas”   y   las   “malas”   lecturas   con   la   introducción   de   géneros  menores  
em la escuela (cómics), y al   relativo   “ennoblecimiento”   que   conquistaron  
géneros como el policíaco o la ciencia ficción. (DONNAT, 2004, p.70). 

 

Além disso, para Détrez (2004), é compreensível que os leitores não estejam todos 

submetidos aos mesmos códigos e tenham a mesma noção de gênero. Conforme a autora, as 

pesquisas realizadas com adolescentes mostram que os leitores utilizam critérios bem 

diferentes para classificar as suas leituras, alterando a noção tradicional de gênero. Para 

alguns, o número de páginas de uma obra pode ser revelador:   “Cuando   estaba   em  el   curso  

preparatorio, veía libros de 100 páginas y me daban miedo. Un libro de 100 páginas era para 

mí lo que hoy es un libro de 1000 páginas. Hay una evolución. Ahora leo un libro de 100 
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páginas en dos dias. (Guillaume, 13 años)”.   (DETREZ,   2004,   p.99).  Ainda,   a   classificação  

pode  ocorre  pela  designação  dos  livros  como  sendo  para  homens  ou  para  mulheres:  “No  me  

gusta   porque   es   para   chicas”   (Julien,   14   años).   (DÉTREZ,   2004,   p.99).   Este   modo   de  

classificar os livros, segundo Détrez (2004), foi proposto, com humor, por Ítalo Calvino, ao 

indicar uma classificação por gêneros, fundada na experiência pessoal 34F

36 de cada leitor. 

Contudo, segundo a autora, estas questões podem ser encaminhadas de outras maneiras, entre 

elas, realizando a coleta dos dados a partir do título das obras, sem questionar o entrevistado 

sobre o gênero que mais lê e, posteriormente, definindo os critérios literários que orientarão a 

análise e a classificação dos dados coletados. 

Assim, considerando as dificuldades de definição dos gêneros literários, após a coleta 

dos dados bibliográficos das obras existentes em cada um dos acervos pesquisados, optou-se 

por classificar os livros em relação às esferas de circulação social. Recorrendo a Marcuschi 

(2002, p. 29), compreende-se que os gêneros textuais caracterizam-se mais pelas funções 

comunicativas, cognitivas e institucionais do que mesmo por suas peculiaridades linguísticas 

e estruturais. Nesse sentido, segundo as esferas sociais em que são utilizadas, as obras vão 

adquirindo características específicas e compondo um conjunto específico de textos 

designados   como   gêneros,   que   “são,   em   última   análise,   o   reflexo   de   estruturas   sociais  

recorrentes  e  típicas  de  cada  cultura.”  (MARCUSCHI,  2002,  p.32) Ainda, a partir de Mikhail 

Bakthin, Marcuschi (2002) utiliza a expressão domínios de discurso para designar uma esfera 

da atividade humana, domínios que propiciam discursos bastante específicos, que podem ser 

compreendidos como jurídicos, jornalísticos, religiosos, entre outros. As esferas da atividade 

humana não abrangem um gênero em particular, mas dão origem a vários deles, que lhe são 

próprios enquanto práticas ou rotinas comunicativas institucionalizadas. (MARCUSCHI, 

2002, p. 24). Sendo assim, a partir das esferas da atividade humana 35F

37 ou esferas de 

circulação social elencadas na análise dos acervos particulares dos seis leitores, considera-se 

possível vislumbrar suas preferências literárias, mesmo diante da imponderabilidade dos 

fatores que envolvem tal classificação.  

  
                                                             
36 “Te  cae  encima  el  ejército  de  libros-que-leerías-com-gusto-si-tuvieras-varias-vidas-pero-lamentablemente-los-
días-que-te-restan-son-los-que-son. Evalúas la situación y atacas la falange de los libros-que-tienes-la-intención-
de-leer-pero-primero-habría-que-leer-otros, la de los libros-demasiado-caros-que-comprarás-cuando-se-vendam-
rebajados, la de los libros ídem-ítem-precedente-cuando-se-hagan-ediciones-de-bolsillo, la de los libros-que-
podrás-pedir-prestados, la de los libros-que-todo-el-mundo-leyó-y-entonces-es-como-si-ya-los-hubieras-leído.”  
(CALVINO, 1979, apud DÉTREZ, 2004, p.100). 
37 De igual modo Galvão e Oliveira (2007), ao analisar a biblioteca particular  de  um  indivíduo  não  “herdeiro”  de  
capital cultural, classificam as obras em relação às esferas da atividade humana. 
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4.1 Henrique: os livros revelam sua admiração por Getúlio Vargas  

 

Sentado  em  uma   “cadeira  de  praia”,  à   sombra  de  uma árvore, com chinelos modelo 

colonial e com um livro nas mãos. Desta forma Henrique aguardava o início das entrevistas, 

previamente agendadas, momento que parecia ser esperado com ansiedade e entusiasmo.  Em 

suas falas, as leituras realizadas e os acontecimentos vivenciados davam o tom da conversa, 

que se desenrolava à sombra da mesma árvore. Na primeira entrevista, após um momento 

inicial, Henrique preferiu dar continuidade à conversa na sala de sua casa. Neste local, era 

possível observar alguns vasos com plantas, um conjunto de estofados e dois quadros na 

parede, um de Getúlio Vargas e outro de Leonel de Moura Brizola, figuras ilustres para 

Henrique. No entanto, não havia ali nenhum livro exposto, mas com o decorrer da conversa 

ele buscou alguns livros para ilustrar sua fala sobre o presidente Vargas. Entre estes estava um 

livro de Jô Soares, com o título O homem que matou Getúlio Vargas, sobre o qual fez 

diversos comentários. Durante a terceira entrevista, as filhas de Henrique interromperam o 

assunto, que novamente ocorria à sombra de uma árvore, para oferecer um café. Nesta ocasião 

foi possível conhecer outro espaço da casa, a sala de jantar, onde se pôde observar uma 

estante com cerca de 20 livros, algumas revistas e um jornal da semana anterior. Conforme 

Henrique, aqueles eram os livros mais novos, comprados ou recebidos de presente, que 

haviam sido ou estavam sendo lidos. Os mais antigos, segundo ele, estavam guardados no 

quarto,  nas  gavetas  da  sua  cômoda  e  em  uma  “cristaleira  velha”.   

Gradativamente foi sendo possível adentrar a estes espaços e somente na quarta 

entrevista foi que Henrique disponibilizou-se a mostrar a cristaleira do quarto de hóspedes em 

que guarda alguns livros. Neste dia, outros livros guardados em outros espaços da casa, foram 

trazidos para a estante da sala de jantar, aos quais foram somados os livros que estavam no 

quarto de hóspedes.  Diante dos livros espalhados sobre a mesa, Henrique comentava o 

conteúdo de alguns e a maneira como foram adquiridos. Nesta oportunidade, foi possível 

fazer o levantamento dos materiais expostos, num total de 35 livros. O acervo registrado foi 

classificado por esfera de circulação social, conforme relacionado nas tabelas que seguem. 
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Tabela 4 
Livros do acervo particular de Henrique – Esfera Histórica 

 
Nº Título Autor Local e Editora Ano 
01 Na china, Eu vi o Dragão 

Despertar.  
Edgar José Curvello PoA: Martins 

Livreiro 
1988 

02 A F.E.B. pelo seu comandante Marechal Mascarenhas de 
Moraes 

SP: Instituto 
Progresso 

1947 

03 O dia D – 6 julho de 1944: a 
batalha culminante da II Guerra 
Mundial 

Stephen Ambrose RJ: Bertrand 
Brasil 

2004 

04 Memória de uma  (outra) guerra: 
cotidiano e medo durante a II 
Guerra em Santa Catarina 

Marlene de Fáveri MG: UNIVALE 2004 

05 O Brasil na mira de Hitler: a 
história do afundamento de navios 
brasileiros pelos nazistas. 

Roberto Sander RJ: Ed. Objetiva 2007 

06 Os soldados alemães de Vargas Dennison de Oliveira Curitiba: Ed. 
Jurua 

2008 

07 Getúlio Vargas – Coleção Perfis 
Brasileiros 

Boris Fausto SP: Companhia 
das letras 

2006 

08 Canguçu: Reencontro com a 
história 

Claudio Moreira Bento Porto Alegre: IEL 2007 

09 Histórico da Comunidade 
Evangélica de Confissão 
luterana São Pedro 

Clenair Schmidt Krüger s.l  / s.n s/d 

10 Os segredos dos Presidentes (esfera 
jornalística) 

Geneton M. Neto POA: Ed. Globo 2005 

11 Brizola da legalidade ao Exílio 
(esfera jornalística) 

Dione Kuhn PoA: RBS 
Publicações 

2004 

 

Na relação de livros do acervo de Henrique é possível observar várias obras que 

abordam os temas de maior ênfase em seus relatos, como a II Guerra Mundial e o governo de 

Getúlio Vargas. Os livros listados do nº 2 ao nº 6, referem-se ao episódio da II Guerra 

Mundial, assunto pelo qual Henrique tem interesse especial por ter sido convocado a servir o 

exército durante o conflito. Conforme  suas  palavras:  “eu já li esse livro todo [apontando para 

o livro O dia D: 6 de junho de 1944 a batalha culminante da 2ª GM], porque eu fui 

convocado pra essa guerra mas não cheguei a ir.”   O   livro   nº   2,   de   autoria   do   Marechal  

Mascarenhas de Moraes, Henrique ganhou de seu irmão no ano de 1950, sendo um dos livros 

de   maior   valor   para   ele:   “este livro foi proibido, dizem que não se encontra mais para 

comprar, é uma outra versão da história, traz mapas da batalha da II Guerra Mundial.”  

Contudo,  mesmo   questionado   a   este   respeito,  Henrique   não   esclarece   de   quais   “versões   da  

história”  estava  se  referindo. 
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Em relação ao livro nº 10, O segredo dos presidentes, de caráter jornalístico, que 

aborda questões relacionadas aos presidentes do período da ditadura militar no Brasil, ele 

afirmou: “eu não prezo muito as leituras que vem dos militares. O militar é o esteio da nação, 

mas eu não apoio o militar, porque ele tá preparado pra matar e morrer, eu estive 

aprendendo o que é a vida militar lá em São Gabriel.”  Observa-se que a maioria das opiniões 

emitidas por Henrique estão relacionadas a memórias de situações vivenciadas e que de algum 

modo marcaram-lhe fortemente.  

Entre os demais livros, o de nº 09, é um livreto de 20 páginas produzido pela filha36F

38 de 

Henrique, que através da história oral buscou registrar a história de uma comunidade religiosa 

da localidade rural onde reside. Para Henrique, a relação dos/as filhos/as com a cultura escrita 

é motivo de orgulho, demonstrando sentir-se responsável pela inserção destes em tais práticas.  

Tabela 5 
Livros do acervo particular de Henrique  

 Esfera Literária (romance, conto, biografia e outros) 
 

Nº Título Autor Local e Editora Ano 
01 As Minas de Salomão Henry Rider Haggard 

(tradução Eça de Queiroz) 
Lello e Irmão 
Editores 

1920 

02 Getúlio Vargas: Vida e Tragédia 
do Presidente 

Antonio Teodoro dos 
Santos 

SP: Ed Prelúdio  1954 

03 Getúlio Vargas (biografia) Ivar Hartmann PoA: Ed. Tchê 1984 
04 O Pensamento Vivo de Getúlio 

Vargas  
Jose Domingos de Brito SP: Martin Claret 1990 

05 O homem que matou Getúlio 
Vargas 

Jô Soares SP: Companhia 
das Letras 

2000 

06 Getúlio Vargas (biografia)  Juremir Machado da Silva Rio de Janeiro: 
Record 

2004 

07 As tiradas do Dr. Brizola: o lado 
folclórico e carismático de um 
líder político (biografia) 

Antonio Goulart PoA: Martins 
Livreiro 

2004 

08 Discursos Ildefonso Simões Lopes 
Filho 

PoA: Livraria 
Globo  

1935 

09 Contos Gauchescos João Simões Lopes Neto PoA: Livraria 
Globo 

1976 

10 Tição de Aroeira – Versos 
gauchescos na pira do Galpão 

Evilácio B. Saldanha Editora do Autor 1985 

11 Mitos e Lendas do Rio Grande do 
Sul 

Antonio Augusto 
Fagundes 

PoA: Martins 
Livreiro 

2003 

12 Ali Babá e os 40 ladrões Antonio Teodoro dos 
Santos 

Não identificado s/d 

13 A cidade e as Serras Eça de Queiroz Nova Cultural 2003 
 

                                                             
38 Este assunto foi tratado por Vania Grim Thies, no artigo denominado Cultura escrita: o caso de uma 
agricultora e a produção de um livreto, apresentado no XV Encontro Sul-rio-grandense de Pesquisadores em 
História da Educação (ASPHE), no ano de 2010. 
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Grande parte do acervo registrado é da esfera literária, dentre os quais vários 

apresentam temática relacionadas à história de Getúlio Vargas, em biografias ou com enredo 

ficcional. Henrique tem profunda admiração por Getúlio Vargas, em todas as entrevistas 

realizadas, de algum modo, a trajetória e o governo do ex-presidente da República estiveram 

presentes em suas falas, afirmando conhecer muito sobre este tema através do que vivenciou e 

do que leu. Entre os livros que possui sobre o assunto, apenas um é da esfera histórica, de 

autoria de Boris Fausto. Contudo, Henrique não faz referência ao gênero dos livros lidos e por 

vezes parece compreendê-los somente pelo conteúdo histórico. Mencionou, ao referir-se sobre 

o livro O homem que matou Getúlio Vargas, de Jô Soares, ter encontrado um livro que conta 

outra  história  sobre  a  morte  de  Vargas,  demonstrando  que  esta  pode  ser  a  “versão  verdadeira”  

da história, desconsiderando, portanto, o caráter literário da obra.   

O livro nº 07 é a biografia do político Leonel Brizola, pelo qual Henrique também tem 

grande consideração e respeito. Este livro, juntamente com o livro Brizola da legalidade ao 

Exílio, da esfera jornalística, são apresentados por Henrique como duas obras muito 

importantes  sobre  a  história  de  um  “grande homem”.  As  obras  de  nº  08  a  nº  11  abordam  temas  

locais e regionais. Em relação ao livro nº 01, As minas de Salomão, de 1920, Henrique não 

soube precisar a procedência, disse apenas que era uma herança familiar, uma vez que o 

possui há muitos anos. 

                                                    Tabela 6 
Livros do acervo particular de Henrique 

Esferas: Didática, Política e Religiosa 
 

Nº Título Autor Local e Editora Ano 
01 Geografia Elementar 

(esfera didática) 
José TH. De Sousa 
Lobo 

PoA: Globo 1935 

02 História Crítica Ensino Médio 
(esfera didática) 

Mario Schmidt SP: Nova Geração 2008 

03 Pequeno Dicionário brasileiro da 
língua portuguesa  
(esfera didática) 

Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira 

RJ: Civilização 
Brasileira 

1967 

04 Um agricultor na assembléia 
legislativa do Rio Grande do Sul 

Adão Pettro s.l / s.n s/d 

05 Problemas na Área Social – 
PSD 
(esfera política) 

Airton Santos Vargas  s.l / s.n 1986 

06 Cartilha Política 
(esfera política) 

Deputado Valdomiro 
Lima 

s.l / s.n s/d 

07 Projeção dos Valores Espirituais 
e Morais de Nacionalidade o 
Fortalecimento da Democracia 
no Brasil 
(esfera política) 

Gen. Moacir Araujo 
Lopes, 
Gen. Bola Lindolfo 
Ferraz Filho,Gen. 
Milton Camara Senna 

s.l / s.n 1967 
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Nº Título Autor Local e Editora Ano 
08 Ah! Se eu soubesse... 

(esfera religiosa) 
Rose dos Anjos Porto Alegre: 

Reflexos 
1983 

09 Nosso Lar – pelo Espírito André 
Luiz (esfera religiosa) 

Francisco Candido 
Xavier 

RJ: Federação 
Espírita Brasileira  

s/d 

10 Vida de Jesus 
(esfera religiosa) 

E. G. White Casa Publicadora 
Brasileira 

s/d 

 

Sobre o livro didático nº 01, de 1935, Henrique disse que desconhecia a procedência, 

denominando-o como um livro de família, que dificilmente é lido, haja vista sua preferência 

por materiais mais atuais. O livro didático nº 02, presenteado por um amigo, trazido de uma 

escola que não o usava mais, estava sendo lido por Henrique em uma das entrevistas 

realizadas. Segundo ele, é um livro completo, do qual já colheu “muitos  frutos.”  A  obra  de  nº  

03 trata-se de um dicionário, bastante usado durante os momentos de leitura, conforme seus 

relatos.  

Entre os demais livros, quatro são da esfera política, sobre os quais Henrique não 

realizou nenhum comentário em especial. Em relação aos livros espíritas, classificados na 

esfera religiosa, Henrique  pareceu  de  algum  modo,  querer  justificar  tais  exemplares:  “se tem 

que conhecer de tudo, não é preciso praticar, mas tem que conhecer. Eu leio de tudo, por que 

é preciso saber o que é bom e o que é ruim, se tem que conhecer de tudo!”  Ele  afirmou  não 

ser espírita, mas disse que seu irmão professa a religião.  

Para além dos livros listados, outros impressos foram observados na casa de Henrique. 

As filhas solteiras, que também são leitoras, mesmo colocando-se de forma muito reservada e 

não se dispondo a falar sobre suas práticas, durante a quarta entrevista decidiram mostrar 

alguns dos livros que possuem. Nesta oportunidade, uma das filhas trouxe do quarto seis 

livros de literatura, de autores como Paulo Coelho, Carlos Heitor Cony, Sidney Sheldon e Eça 

de Queirós. Foi possível perceber, portanto, que outros espaços da casa, que não foram dados 

a ver, também abrigam materiais escritos. Além dos livros das filhas de Henrique, também 

algumas revistas puderam ser visualizadas, como, por exemplo, exemplares das revistas: Veja, 

Isto é e Caras.  Em  relação  a  estas  revistas,  Henrique  não  deixou  de  mencionar:  “eu gosto de 

história e de tudo que é tipo de novidade, isso tudo eu prezo.”  Contudo,  embora  demonstre  

interesse pela leitura de revistas, nenhuma de suas falas remete a estas leituras, deixando 

transparecer que as revistas são especialmente utilizadas por suas filhas.   

A família nunca adquiriu jornais ou revistas por assinatura, a compra destes impressos 

ocorre quando alguém se desloca para a zona urbana do município de Pelotas e os compra de 

forma  avulsa,  embora  o  jornal  seja  um  meio  de  informação  muito  valorizado  por  Henrique:  “o 
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jornal traz aquilo na hora, o livro descreve, mas não como está no jornal. O jornal é uma 

grande coisa. Pra mim então que sou curioso por novidade!”  Ao   falar   sobre   o   acesso   aos  

materiais escritos, Henrique enfatizou as dificuldades de aquisição destes na zona rural, 

citando o exemplo do jornal que, devido à distância geográfica de sua propriedade rural nunca 

foi possível ter uma assinatura. Também contou que familiares ou amigos, sempre que vão 

visitá-lo, levam jornais de semanas anteriores, que são lidos de igual forma por ele. Contudo, 

não foi encontrado entre os materiais escritos nenhum jornal que tenha sido guardado.  

Os livros de seu acervo particular, em sua maioria, foram comprados em livrarias da 

cidade  de  Pelotas:  “as filhas quando vão compram um livro ou outro”.  Alguns  livros,  ainda,  

lhe foram presenteados por familiares e amigos que sabem do seu gosto pela leitura; outros 

exemplares mais antigos, Henrique não soube explicar a procedência, dizendo apenas que são 

uma herança da família. Este fato pode evidenciar a relação de seus familiares com a cultura 

escrita, considerando-se inclusive a função de professores rurais desempenhada por seus avós. 

Contudo, alguns livros foram perdidos com o passar dos anos: “eu cheguei a ler certos livros 

importantes. Mas não tenho mais, eu sou sem sorte com livros para emprestar, não volta 

mais!” 

Os livros mais antigos são preteridos por Henrique, devido sua materialidade e pela 

característica   dos   textos,   como   explica:   “é coisa muito antiga esse livro que eu tenho 

[referindo-se ao livro As minas de Salomão], eu não gosto mais de ler porque a letra deste 

livro é muito miudinha”,   o   que   demonstra   a   influência da materialidade dos impressos nas 

práticas de leitura. Conforme Chartier (2001, p.78), os suportes de leitura estão estritamente 

relacionados ao ato da leitura, ou seja, os textos são portadores de sentidos que não são 

dissociáveis da materialidade dos objetos dados a ler. 

Em  relação  ao  conteúdo  de  alguns  livros,  afirmou:  “eu tenho livros que explicam o que 

era o tempo naquela época, muito antigos, agora eu não colhi muito resultado, porque ele 

vem muito explicado. Assim de uma forma muito estranha, não é bem o nosso português, diz 

muitas palavras, que eu tenho que buscar o dicionário, e ali eu vou verificar. Então me dá um 

pouco de trabalho de observar as leituras daquelas páginas ali, e às vezes nem no dicionário 

eu encontro, porque já é escrita diferente, porque com o passar do tempo vai se 

transformando, vai se reformando, mudando a linguagem.”  Tal  declaração  evidencia,  além  da  

preferência por textos mais atuais, os limites linguísticos encontrados por Henrique na leitura 

de alguns textos. 
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Ao folhear os livros do seu acervo não se visualizam marcas leitoras, não havendo 

nenhum tipo de anotação ou, por exemplo, palavras sublinhadas no ato da leitura. As marcas 

deixadas durante a leitura se limitam a pedaços de papéis que são colocadas entre as páginas 

como marcadores, como se observa nas imagens que seguem. 

 

      
Figura 3: Marcas leitoras nos livros de Henrique 
 

Na primeira imagem, entre as páginas do livro didático História Crítica, pode-se 

observar pedaços de jornal que foram rasgados e colocados entre as páginas como 

marcadores. Entre os temas marcados estão a República Café-com-leite, a Era Vargas, a 

disputa presidencial entre os candidatos Collor e Lula, o Império Romano e o Período 

Medieval. A segunda imagem refere-se ao Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, no 

qual uma tira de papel branca marca as páginas 392 e 393. Entre estas páginas, em outra tira 

de papel, com marcas amareladas pelo tempo, observa-se  a  palavra  “ciliqui” escrita a lápis, e 

logo abaixo o significado, possivelmente extraído do dicionário: Chiliqui, perda dos sentidos, 

desmaio, nervoso. Assim, pode-se inferir que durante as leituras, outros papéis são utilizados 

para realizar anotações e sinalizar os conteúdos lidos, especialmente de forma a preservar as 

páginas do livro impresso. 

Henrique é um trabalhador rural das mãos calejadas pela enxada, conforme suas 

palavras, e um leitor que ao olhar para o acervo de livros que possui orgulha-se da relação que 

estabeleceu com a cultura escrita, transmitida, também, aos seus filhos. A pouca 

escolarização, assim como a de seus filhos, diante da ausência de escolas que permitisse dar 

sequência aos estudos no meio rural, é algo lamentado por Henrique. De igual modo, também 

se refere às dificuldades de acesso aos impressos na zona rural. Contudo, considera ter 

superado tais dificuldades ao valorizar cotidianamente a prática da leitura e da escrita no 

contexto familiar, como algo indispensável para formação humana. Por fim, entende-se que os 

sentidos que Henrique atribui aos textos que lê, especialmente no que se refere à relação entre 
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história e literatura, merece ser analisado com maior profundidade, o que será abordado no 

próximo capítulo.  

 

4.2 Nei: uma prática revelada na oralidade que não se dá a ver  

 
Nei, a cada entrevista realizada, demonstrava claramente o seu conhecimento, com 

imponência e firmeza narrava precisamente fatos lidos entremeados às histórias vivenciadas. 

Os livros eram citados e comentados em algumas de suas falas, especialmente, quanto ao 

conteúdo e às características das obras.  Contudo, foram raros os momentos em que Nei 

esteve em posse dos livros durante as entrevistas, não havendo a preocupação de mostrar os 

livros aos quais se referia. Durante o período em que foram realizadas as entrevistas, apenas 

três livros puderam ser vistos sobre a mesa da sala: A Casa das Sete Mulheres, História do 

Brasil (em fascículos) e Canguçu: reencontro com a Memória. Este aspecto fez com que certo 

“mistério”  acompanhasse  a  investigação  da  trajetória  leitora  de  Nei.  Livros, revistas e jornais 

pareciam não circular naquele espaço, nada ou quase nada podia ser visualizado.  Na estante 

da sala e sobre os demais móveis, podiam ser observadas diversas fotos, louças, arranjos de 

flores, televisão, rádio, mas nenhum material escrito. Na cozinha, durante os cafés que eram 

servidos pela esposa de Nei, a procura por algum vestígio de leitura permanecia, mas nada era 

dado a ver. As leituras realizadas por Nei pareciam estar presentes apenas em seus 

depoimentos, nos comentários e nas citações que fazia das obras.  

Durante a terceira entrevista, questionou-se sobre o lugar destinado a guardar os livros. 

Nei afirmou que os poucos livros que possuía eram guardados normalmente no quarto, sendo, 

portanto, o espaço mais íntimo da casa o lugar dos materiais escritos, o lugar que certamente 

seria o de maior dificuldade de acesso pela pesquisadora. Na quarta entrevista realizada, 

solicitou-se uma lista com a relação dos materiais escritos que possuía. Nesta oportunidade, 

Nei afirmou que alguns livros estavam guardados nas gavetas da cômoda, em seu quarto, mas 

que  não  era  um  acervo  significativo,  justificando:  “eu tinha tanto livro! Mas alguns as traças 

iam comendo. E depois eu fui dando, foi ficando velho eu fui dando, e pediam emprestado e 

não devolviam”.  Contudo,  ao  final  da  entrevista,  comprometeu-se em organizar os materiais 

que possuía para que pudessem ser registrados. Na quinta visita realizada, o principal 

propósito era o de ter acesso ao acervo, mas percebeu-se neste dia que Nei estava bastante 

debilitado, queixando-se de dores de cabeça e indisposição. Além disso, os sobrinhos 
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chegaram para visitá-lo, sendo necessário adiar novamente a realização deste trabalho.  Neste 

dia registrou-se:  “Impressiona-me a ausência de materiais escritos, com exceção dos quadros 

na  parede  não  se  visualiza  nenhum  material  escrito.”  (notas  de  campo,  05/06/2010). 

Infelizmente, um mês e vinte dias após a realização da quinta entrevista Nei faleceu. 

Dois meses depois do seu falecimento, sabendo-se do acontecido, foi realizada uma visita à 

família. Neste momento nenhum questionamento em relação à pesquisa foi feito, uma vez que 

o falecimento era recente e o sentimento de perda da família ainda era muito forte. Quatro 

meses depois foi realizado contato telefônico novamente na tentativa de marcar uma visita. 

Nesta oportunidade, a filha colocou-se à disposição para continuar contribuindo com a 

investigação e solicitou um tempo para separar o material. Novo contado telefônico foi 

realizado e desta vez a viúva de Nei estava doente. Assim, onze meses após o falecimento de 

Nei, agendou-se uma visita e o material foi colocado à disposição para o levantamento. 

 Considera-se relevante a descrição deste processo de pesquisa, no qual se pode 

observar além de uma metodologia que buscou construir uma relação de respeito e confiança, 

também as peculiaridades do universo da leitura que, por vezes não é aparente, e não se dá a 

ver de imediato. Na sétima visita realizada, segunda após o falecimento de Nei, pôde-se, 

então, adentrar em outros espaços da casa e garimpar vestígios de seus materiais de leitura.  

No quarto, nas últimas gavetas da cômoda estavam livros, revistas e alguns artigos de jornal 

selecionados por Nei, que foram cuidadosamente folheados, registrados e fotografados. No 

entanto, o local já havia sido alterado pela família, os materiais mais antigos permaneciam 

nestas gavetas, mas alguns livros mais atuais estavam em posse de um dos netos de Nei, que é 

professor de Matemática. O neto buscou em sua casa os livros que estavam com ele, 

colocando-os à disposição para o registro. Contudo, não se pode concluir que todo o material 

deixado por Nei tenha sido reunido nesta oportunidade. Segue relação de materiais 

disponibilizados pela família em 21/05/2011. 

Tabela 7 
Livros do acervo particular de Nei – Esfera Histórica 

 

Nº Título Autor Local e Editora Ano 
01 Canguçu: reencontro com a 

memória 
Claudio Moreira Bento POA: Instituto 

Estadual do Livro 
1983 

02 Rio Grande do Sul – Aspectos 
Culturais 

Harry Rodrigues 
Bellomo (org.) 

POA: Martins 
Livreiro 

1997 

03 História Ilustrada do Rio Grande 
do Sul 

Coleção de 20 
fascículos 

POA: JA Editores 1998 

04 Rio Grande do Sul aspectos da 
História 

Julio Quevedo e José 
C. Tamanquevis 

POA: Martins 
livreiro 

1999 
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Nº Título Autor Local e Editora Ano 
05 História do Brasil: seleção de 

fascículos 
Eduardo Bueno 
(coord.) 

POA: Zero Hora s/d 

 

Os cinco livros relacionados na tabela acima estavam em posse do neto de Nei, que os 

selecionou por serem de História, em especial, história do Rio Grande do Sul, tema pelo qual 

tem particular interesse, segundo afirmou. Observou-se que estes eram os volumes mais atuais 

e em melhor estado de conservação, comparados aos demais materiais que permaneciam nas 

gavetas da cômoda do quarto.   

Os livros de nº 01 e de nº 05 foram comentados e apresentados por Nei durante as 

entrevistas realizadas. Ao falar sobre a história local referiu-se à obra do autor Claudio 

Moreira Bento, afirmando que naquele livro muitas das histórias sobre o município de 

Canguçu,  que  ele  conhecia  “só de ouvir falar”,  haviam  sido  registradas.  O  livro  nº  05,  sobre  

história do Brasil, Nei contou, que havia ganhado de um dos netos dias antes da terceira 

entrevista e estava sendo lido naquele momento.  No entanto, Nei fez referência a outros cinco 

livros que não foram localizados entre os materiais disponibilizados pela família, foi o caso 

das obras: Nicolau II: O prisioneiro da Púrpura, de Mohammed Essad-bey, publicado em 

1937, Contos Gauchescos, de João Simões Lopes Netos, A casa das sete Mulheres, de Letica 

Wierzchowski, Código Da Vinci, de Dan Brown e A Pacificação da Revolução de 93, 

de Laudelino T. Medeiros 37F

39. Segundo a família, Nei lia muitos livros emprestados, podendo 

ser o caso destas obras ou, ainda, poderiam ter sido emprestados para alguém que não lhe 

devolveu. As abordagens realizadas por Nei em relação a estes livros serão analisadas no 

próximo capítulo. 

Tabela 8 
Livros do acervo particular de Nei  

 Esferas: Literária, Sociológica e Legislativa 
 

Nº Título Autor Local e Editora Ano 
01 Almanak agrícola brasileiro 

(literária – almanaque)  
Não informado s.l. / s.n. 1929 

02 Encontro com homens notáveis 
(literária-autobiografia)  

Gurdijeff São Paulo: 
Livraria 
Pensamento Ltda 

1963 

03 Autores Gaúchos: Maria 
Dinorah (literária – biográfica) 
 

 Instituto Estadual do 
Livro - Rio Grande do 
Sul 

Porto Alegre: Ed. 
Instituto Estadual 
do Livro 

2002 

                                                             
39 Com exceção do livro A casa das Sete Mulheres que Nei tinha em mãos quando se referiu a esta obra, os 
demais livros foram citados apenas pelo título. Após, os dados foram complementados através de pesquisa 
realizada em sites de busca na internet.  
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Nº Título Autor Local e Editora Ano 
04 O país dos Coitadinhos 

(sociológica) 
Emil Farhat São Paulo: 

Companhia 
editora nacional 

1966 

05 Código das Posturas Municipais 
de Cangussú (legislativa) 

Não informado Pelotas: Editora 
Mundial 

1948 

06 Constituição Federal de 1989 
(legislativa) 

Não informado Não informado s/d 

 

Os seis livros listados acima, exemplares antigos que apresentam em sua materialidade 

sinais de desgaste do tempo, estavam na gaveta da cômoda, no quarto. Os livros nº 01, 02 e 

04, por exemplo, não possuem capa e estão com as folhas bastante amareladas.  

A presença da Constituição Federal e do Código das Posturas entre o acervo, 

relacionados nos nº 05 e 06, respectivamente na tabela, pode ser justificada pela maneira 

como Nei se portava enquanto cidadão. Seus relatos deixavam claro sua preocupação em 

compreender a sociedade e as relações que eram estabelecidas no espaço social, o que 

resultava também no seu envolvimento com as questões político partidárias.  

O livro Almanak Agrícola, de 192938F

40, é o livro mais antigo entre os registrados, está 

sem capa, possui das páginas 15 a 288, e na lombada pode-se ler o título e a data da obra. A 

grande utilização dos almanaques em décadas atrás foi um assunto tratado por Nei, segundo 

ele havia um almanaque muito  bom,  que  era  editado  no  Rio  Grande  do  Sul  e  “era um volume 

alto sim”   [demonstrando  com  a  mão  a  espessura  do   livro].  Mas,  estes  materiais   teriam  sido  

extraviados com o tempo, dizendo não saber se ainda poderia encontrar algum exemplar em 

suas gavetas. Conforme Nei, estes almanaques eram distribuídos em farmácias e casas 

comerciais,  sendo  anuais  e  gratuitos.  Em  relação  a  sua  utilização  e  importância,  afirmou:  “era 

uma literatura quase obrigatória, as pessoas começavam a contar alguma coisa e já vinha: 

‘eu  vi  isso  no  almanaque’.  Era  quase  obrigatório  na  casa  de  gente  alfabetizada,  na  colônia  e  

na cidade, eu lembro quando eu estava estudando, era uma fonte até de pesquisa, trazia 

sobre literatura, medicina, informações gerais”.   E   concluiu:   “aquilo era um verdadeiro 

documento, tinha de tudo ali, e coisas comprovadas. A não ser as piadas que sempre existiu”.   

Chartier (1999) refere-se aos almanaques denominando-os   de   “o   livro   dos   livros”,   e  

continua: 
Um livro que pode ser, ao mesmo tempo, útil e prazeroso, didático e de 
devoção,  tradicional  e  ‘esclarecido’.  Essa  diversidade  organiza  a  tipologia  das  

                                                             
40 Em pesquisa realizada na internet encontrou-se referência ao Almanaque Agrícola Brasileiro como um 
material editado em São Paulo, que circulou entre os anos de 1912 e 1936. Após este período passou a 
denominar-se Almanaque Agrícola Chácaras e Quintais. (http://www.ceo.org.br/periodicos.htm - Acesso em 
01/02/2012). 
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obras, dos simples calendários, que indicam os santos de cada dia e as fases da 
lua, até os almanaques poéticos ou enciclopédicos. (CHARTIER, 1999, p.10). 

Nei ao falar sobre os almanaques também aponta para a diversidade de conteúdos 

como sendo um pré-requisito  para  a  ampla  circulação  da  obra,  ao  dizer:  “o almanaque é uma 

leitura diversificada, quanto mais tiver mais chamava atenção, mais sai”. 

Ainda, em relação aos livros presentes no acervo disponibilizado, não foi possível 

observar nenhuma marca de leitura, não havendo palavras grifadas, anotações nas margens 

ou qualquer outro tipo de registro realizado em decorrência das leituras realizadas. 

Além dos livros, algumas revistas também foram localizadas nas gavetas da cômoda 

que guardava alguns dos materiais registrados, conforme segue: 

 

Tabela 9 
Revistas do acervo de Nei 

 
Nº Revistas Edições  
01 Revista do Pensamento Nº 863 agosto de 1980 
02 Revista do Pensamento Nº866 – novembro de 1980 
03 Revista do Pensamento Nº884/885 julho/agosto de 1981 

04 Revista do Pensamento Nº884/885 maio/junho 1982 
05 Revista do Clube 4-S  Ano VIII Nº 38 

Jan/fev/mar 1979 
06 Rio Grande do Sul em Revista: Um 

passo de Gigante em 4 anos 
Outubro de 1970 

07 Revista do Curso Primário da Escola 
Dominical 

IV Trimestre de 1954  ano XXXIV, 
nº 4 

08 Revista Alterosa Dezembro -1947 
09 Las grandes razas de la ganaderia 

francesa: caballar, vacuna, avina 
Editora: Comite Nat. de Elevage 

 

  As quatro primeiras revistas relacionadas na tabela, com o título Revista do 

Pensamento, apresentam artigos com temas sobre fé e esperança, força do pensamento e paz 

de espírito, caracterizando-se pelo conteúdo espiritual. As revistas nº 5 e 9 referem-se ao 

manejo agrícola e pecuário, a revista nº 6 trata de questões sócio-políticas do Rio Grande do 

Sul, a nº 7 é uma revista de ensino religioso escolar e a revista nº 8 é uma produção mineira, 

com artigos e reportagens variados, contendo contos, novelas, moda e culinária. Em nenhuma 

das entrevistas Nei falou sobre a existência destas revistas, não tecendo nenhum comentário 

sobre a aquisição ou a leitura das mesmas.  
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No entanto, as revistas que Nei afirmou possuir assinatura durante alguns anos não 

foram localizadas, como é o caso das revistas Noite Ilustrada, Cruzeiro e Seleções Reader’s  

Digest, que provavelmente tenham sido descartadas e/ou doadas, conforme seu relato: 

“revista eu tinha muita, e depois até comecei a doar revista, assinei muito tempo a Noite 

Ilustrada a primeira que eu assinei, depois passei pro Cruzeiro, porque era uma edição 

maior”. Nei   caracterizava   cada   uma   das   revistas   da   seguinte   maneira:   “a Noite Ilustrada 

trazia muita matéria sobre o lado artístico do país e o Cruzeiro não. O Cruzeiro era mais a 

política, os empreendimentos, o principal redator era Assis Chateaubriand, o Cruzeiro era 

propriedade dos Diários Associados, esse homem era o maior jornalista particular que 

existiu no Brasil, tinha uma cadeia de jornal. O Cruzeiro condensava o que era de 

interessante.”   Ele   ainda   referiu-se a sua preferência em relação ao conteúdo da Revista 

Cruzeiro:  “por causa da opção partidária que a gente tinha, e o Cruzeiro afinava mais com o 

meu partido, então assinei muito tempo o Cruzeiro”.  Em  relação  à  Revista Seleções afirmou: 

“eu  assinava  outra  mensal,  que  era  internacional,  a  Seleções  Reader’s  Digest,  mas  trazia  o  

que havia de mais moderno no setor desenvolvimentista, que revista bem boa”.   

Entre os livros e revistas do acervo particular de Nei, foram encontrados também 

alguns textos publicados em jornais, conforme relacionado na tabela abaixo. 

 

Tabela 10 
Recortes de Jornais conservados por Nei 

 

Jornais Data da edição Título do Artigo 
Correio do Povo 20 de setembro de 1995 A paz dos Farrapos. 
Diário Popular 18 de novembro de 2001 Vila Maciel é a única colônia 

Italiana do Sul do RS. 
Diário Popular 1º de março de 2003 Casas contam a História 

farrapa na zona sul 
Diário Popular 23 de fevereiro de 2003 Túmulo de Bento está 

esquecido e depredado. 
Diário Popular 23 de fevereiro de 2003 A pelotense que foi noiva de 

Garibaldi. 
Diário Popular 28 de julho de 2006 Vítimas fatais já passaram de 

600 no Líbano. 
Diário Popular 19 de maio de 2009 Há cem anos o mundo se 

dividia entre AE e DE (antes 
e depois de Einstein). 

Zero Hora 30 de setembro de 2002 Contar para não esquecer 
Zero Hora 24 de julho de 2006 Israel e Herzbollah 

intensificam ataques. 
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Os textos jornalísticos selecionados e conservados por Nei foram publicados em três 

jornais39F

41, Diário Popular, Zero Hora e Correio do Povo. O tema dos nove recortes de jornal, 

dos quais seis são sobre história do Rio Grande do Sul, pode ser vinculado à esfera de 

circulação social histórica. Os textos são recentes, tendo sido editados na primeira década de 

2000, com exceção do recorte do Correio do Povo editado em 1995. Nos jornais se observa a 

palavra Reservado, indicando a relevância do tema a ser arquivado após a leitura, como se 

visualiza na figura abaixo. 

 
Figura 4 - Recorte de jornal conservado por Nei 

 

Os jornais localizados foram citados por Nei em seus relatos, sendo o Diário Popular 

o jornal que ele assinava no momento em que as entrevistas foram realizadas: “eu acompanho 

muito é o Diário Popular”.  Este jornal era entregue diariamente na veterinária de um sobrinho 

na cidade de Canguçu e posteriormente encaminhado a sua residência, os demais jornais eram 

comprados esporadicamente.  

Nei era leitor assíduo de jornal, prática vivenciada desde a infância e que se tornou 

indispensável em sua vida. Ele relembrou que aos cinco anos de idade já lia os jornais 

assinados por seu pai, que por longo período recebeu o Correio do Sul e o Libertador40F

42:  “o 

primeiro jornal que ele assinou, até era em sociedade com um cunhado dele, era de Bagé, o 

Correio do Sul. Depois meu pai assinou o Libertador, que era de Pelotas, só que era um 
                                                             
41 O Diário Popular foi fundado em 1880, na cidade de Pelotas (RS). É o jornal mais antigo do Estado, com 
tiragem diária e ininterrupta até os dias atuais. (http://srv-net.diariopopular.com.br). O jornal Correio do Povo, 
por sua vez, foi criado em 1895, na cidade de Porto Alegre (RS), com circulação diária até 1984, tendo 
reiniciado suas atividades em 1986. Atualmente pertence à Central Record de Comunicação. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Correio_do_Povo). Criado também na cidade de Porto Alegre (RS), em 1964, o 
jornal Zero Hora é mantido atualmente pelo Grupo RBS, tem tiragem diária e é distribuído para todo o Estado. 
(http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/). 
42 O Correio do Sul foi um jornal diário, editado em Bagé (RS), que circulou de 1914 a 2008. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Correio_do_Sul).  O jornal O Libertador iniciou suas atividades em 1924, na cidade 
de Pelotas (RS), jornal de oposição vinculado ao partido Aliança Libertadora, que teve suas atividades 
encerradas em 1937, quando o Estado Novo aboliu os partidos políticos e decretou o fechamento de vários 
jornais partidários.  (LONER, Beatriz Ana. Jornais Pelotenses Diários na República Velha. ECOS Revista. 
Pelotas: Universidade Católica de Pelotas/EDUCAT, v. 2, n. 1, abril 1998). 
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órgão do partido, tinha o noticiário geral, mas era do Partido. Agora pra chegar aqui no 

interior!” De acordo com o que relatou, os jornais que seu pai assinava percorriam um longo 

caminho  até  chegarem  ao  destino  final:  “de Bagé vinha de trem pra Pelotas, de lá distribuíam 

para Canguçu, vinha numa carruagem chamada diligência, uma carruagem de quatro rodas, 

ali o encarregado classificava e distribuía. Depois alguém ia buscar ou mandavam por 

alguém.”   

O longo caminho percorrido pelos jornais somava-se às dificuldades de acesso às 

localidades rurais, fazendo com que os exemplares chegassem com atraso à residência dos 

assinantes. Desta forma, a leitura do jornal, por vezes, poderia ser embaraçosa diante das 

várias  edições  que  chegavam  ao  mesmo  tempo,  como  explicou  Nei:  “o jornal era diário, mas 

pra chegar nas mãos aqui no interior só quando a gente ia à Canguçu, (...) só à cavalo, então 

quando ia, vinha uma pilha de jornal. Para a gente ler era meio complicado, a gente queria 

ver eram as últimas notícia, então ia ficando aquelas outras, que sempre tinha muita coisa 

interessante. Aquela época não era fácil, as notícias quando chegavam aqui já se estava 

interessando nas outras mais novas, já se olhava as mais novas.”   

 Percebe-se que os textos provenientes de jornais eram, para Nei, uma fonte de leitura 

com características e benefícios únicos,  como  revelou:  “acho a leitura de jornal a coisa mais 

importante, a gente lê, vira a página já tem outro que escreveu, seja político ou, seja 

intelectual, que já ta escrevendo diferente contrariando aquilo ali.”   Destacando,   ainda:  

“considero o jornal uma das maiores fontes de instrução, porque é uma leitura diversificada, 

porque hoje com a globalização a gente tem que saber o que há em todo mundo, apesar de 

ter outros meios de comunicação. Agora o jornal tem uma vantagem, quem assina o jornal 

está a par das modificações da ortografia.”  Percebe-se, assim, que a disposição para a leitura 

de jornais foi fortemente interiorizada por Nei, tornando-se sua principal prática de leitura 

desde a infância. 

Outro aspecto observado é o que se considera como cultura do não guardar. Ao 

cruzar os dados recolhidos no acervo de Nei e os seus depoimentos, um grande abismo parece 

instaurar-se, uma vez que nenhuma revista citada por ele foi localizada, assim como alguns 

livros e jornais, tornando evidente que não houve a preocupação em formar um acervo com os 

suportes de leitura utilizados. As revistas que assinava foram sendo doadas, emprestadas e/ou 

descartadas, segundo os seus próprios depoimentos e comentários da família. O mesmo 

aconteceu com os jornais, apenas alguns artigos de edições mais recentes foram localizados 

em suas gavetas. Em relação aos livros, o reduzido número localizado parece demonstrar que 
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para além do esfacelamento do acervo, Nei também não os adquiria com frequência, como 

relatou:  “os livros, os livros eu, a gente faz mais é intercâmbio, vai trocando, eu quase não 

tenho comprado livro, eu sempre preferi mais é o jornal e a revista que é mais atual, se fica 

mais a par das noticias.”  Sendo  assim,  as  redes de socialização de livros foram uma forma de 

acesso a estes materiais. A Academia Canguçuense de História era uma instância de 

socialização de livros, citada por ele, assim como a relação estabelecida entre amigos e 

parentes, o que pode ser observado na dedicatória do livro Canguçu: reencontro com a 

história, presenteado a Nei. 

 

 
                                    Figura 5 - Dedicatória presente em um dos livros de Nei 

 

Na dedicatória observa-se o agradecimento pelas informações prestadas sobre a 

Sesmaria de Domingos do Couto Carneiro, indicando para o conhecimento e interesse de Nei 

sobre acontecimentos e questões históricas. Nei, em um de seus depoimentos, havia 

mencionado o nome da senhora que assina a dedicatória, como sendo ela uma de suas 

parceiras de leitura, que lhe emprestava livros e socializava  leituras  e  viagens:  “essa senhora 

viaja muito e agora tá aposentada, então quando ela chega vem aqui me contar. Eu acho que 

ela gosta, porque eu ouço mesmo.” 

 Ao analisar o acervo particular de Nei, composto por livros, revistas e jornais, 

paralelamente a seus depoimentos sobre suas práticas de leitura, é possível perceber a 

diversidade de temas e suportes por ele utilizados. Todavia, o reduzido número de materiais 

escritos encontrados em sua residência não revela por si só sua ampla relação com a cultura 

escrita, evidenciada em seus depoimentos. Entre os livros localizados há edições de 1929, 

1947 e 1960, demonstrando que a prática de leitura esteve presente durante toda a sua vida, 

não havendo períodos em que a disposição foi colocada em estado de vigília ou reativada por 

determinado contexto, o que também pode ser observado em seus depoimentos, especialmente 

na frase: “vivia de livro na mão, agora envelheci, fui envelhecendo e lendo.”  Neste  sentido,  o  
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acervo particular de Nei corrobora com aquilo que Darnton (1995) afirma ao considerar que o 

número de livros presentes em uma biblioteca particular pode não corresponder diretamente a 

todos os livros lidos por um indivíduo. 

 

4.3 Ismael: leituras e escritas, livros, fotocópias e manuscritos   

 

Com dois livros sobre a mesa da sala, Ismael esperava a realização da primeira 

entrevista, livros indicados pela professora que lhe ensinou as primeiras letras, um de História e 

outro de Geografia, longamente comentados em seus relatos. Na sala nenhum outro material 

escrito  podia   ser  observado  e,   inicialmente,   Ismael  afirmava  não  possuir   livros:  “não, eu não 

tenho livros, só umas relíquias.”  Contudo,  no  decorrer  das  entrevistas,  em  um  exercício  de  ir  e  

vir, do quarto para a sala, o universo do escrito foi sendo revelado e outros materiais escritos se 

somaram a estes dois livros, como o atestado de reservista do serviço militar, o testamento do 

bisavô, livros e fotocópias que faziam referência ao sobrenome da sua família. Deste modo, 

durante as entrevistas, os materiais impressos foram utilizados para reforçar ou ilustrar aquilo 

que era relatado por Ismael em seus depoimentos.  

O registro dos livros do acervo particular de Ismael foi sendo realizado ao longo das 

entrevistas, à medida que esses materiais iam sendo apresentados. No entanto, no final da 

terceira entrevista, solicitou-se para o próximo encontro que todo o acervo de livros e demais 

materiais fosse reunido, para que se pudesse fazer o registro.  Na quarta entrevista, Ismael 

estava com os livros que guarda em uma prateleira do seu guarda-roupa sobre a cômoda do 

quarto, de onde foram trazidos para a mesa da sala. Contudo, poucos materiais foram 

acrescentados ao registro já realizado em encontros anteriores.  Com olhar de admiração em 

relação aos livros expostos sobre a mesa, sobretudo por não ter o hábito de comprá-los, Ismael 

constatou ter um bom número de livros. Segundo seu relato, durante sua vida possuiu poucos 

materiais escritos, entre estes alguns almanaques, que orientavam sobre as fases da lua e os 

períodos de plantio e colheita. Recordou-se, também, de um livro que falava sobre inovações: 

“eu lembro de um livro que tinha tudo isso, a luz elétrica, o apara raio, o avião, tudo isso tinha 

nesse livro, eu não sei que fim levou esse livro”.   

O acervo de Ismael, organizado, especialmente, após a aposentadoria, é composto por 

17 obras. Grande parte possui dedicatórias, sobretudo as que lhe foram presenteadas por suas 

filhas, netos, amigos e demais pessoas da família. Conforme Galvão e Oliveira (2007), uma 
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biblioteca particular expressa o gosto do leitor ou como as pessoas constroem simbolicamente 

esse  gosto,  “fato  que  ocorre,  por  exemplo,  quando  o  proprietário  da  biblioteca  ganha  um  livro  

de presente: embora a escolha não tenha sido sua, expressa o que ele representa simbolicamente 

para   aqueles   que   o   conhecem.”   (GALVÃO  e  OLIVEIRA,   2007,   p.100).  Os   livros   de   Ismael  

podem ser visualizados nas tabelas que seguem. 

 

Tabela 11 
Livros do acervo particular de Ismael – Esfera Histórica 

 
Nº Título Autor Local e Editora Ano 
01 Memórias sobre Getúlio Queiroz Junior Rio de Janeiro: 

Ed. Copac 
1957 

02 Getúlio e seu tempo um retrato 
de luz e sombra. 

Fernando Jorge São Paulo: Ed. 
Queiroz T. A 

1985 

03 Serro Alegre: Revolução 
Riograndense 

Faria Corrêa s.l / s.n 1933 

04 História do Herval: descrição 
física e histórica 

Manoel da Costa 
Medeiros 

Editora 
Universidade de 
Caxias do Sul 

1980 

05 Bagé: No caminho da História 
do Rio Grande do Sul 

Elizabeth Macedo de 
Fagundes 

Porto Alegre: Ed. 
Martins Livreiro 

1995 

06 Farrapos: A Guerra que 
perdemos 

Jorge Telles Porto Alegre: Ed. 
Martins Livreiro 

2004 

07 Raízes de Nossa História: 
Cerrito 

Diác. Genes Leão 
Bento 

Publicação Diário 
Popular 

2005 

08 O melhor do Rio Grande: 
Cadernos Especiais sobre os 496 
municípios do Estado. 

Zero Hora Zero Hora s/d 

 

De acordo com Ismael, as leituras de sua preferência são as relacionadas à história. 

Entre os livros classificados na tabela acima predominam assuntos referentes à história do Rio 

Grande do Sul e de municípios da região em que mora, como é o caso dos livros identificados 

nos números 04, 05 e 07. Os dois primeiros livros listados, nº 01 e 02, tratam da trajetória do 

presidente Getúlio Vargas, a respeito de quem Ismael fala com grande admiração, 

considerando-o o maior político da história do Brasil. O livro Serro Alegre: Revolução 

Riograndense, de 1933, e o livro Memórias sobre Getúlio, de 1957, Ismael não sabe precisar a 

procedência, somente disse que os possui há muito tempo. Estas obras não possuem nenhuma 

anotação em suas páginas que indique a origem, fato que sugere a relação de Ismael com os 

livros mesmo antes da aposentadoria.  

Temáticas relacionadas à História e à Geografia também são predominantes entre os 

livros didáticos que compõem seu acervo. 
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Tabela 12 
Livros do acervo particular de Ismael  

 Esferas: Didática, Agrícola e Literária 
 

Nº Título Autor Local e Editora Ano 
01 História (didática) Sem dados s.l / s.n. s/d 
02 Geografia (didática) Sem dados s.l / s.n. s/d 
03 História do Brasil 

(didática) 
Olavo Leonel Ferreiro São Paulo: Ed. 

Ática 
1996 

04 Atlas Geográfico Mundial: Com 
o Brasil em destaque (didática) 

Sem autor São Paulo: Ed. 
Fundamentos 

2007 

05 Atlas Geográfico Escolar 
(didática) 

Sem autor São Paulo: Ed. 
Fundamentos 

2008 

06 Geografia Geral e do Brasil 
(didática) 

Elian Alabi Lucci SP: Ed. Saraiva 2009 

07 Geografia Espaço e Vivência 
(didática) 

Lenon Goligian SP: Ed. Saraiva 2009 

08 Rumo ao Campo (agrícola) Pedro Luis Osório Porto Alegre: Ed. 
Livraria Globo 

1940 

09 Tradicionalismo Gauchesco 
(literária) 

J. C. Paixão Côrtes Rio Grande do 
Sul: Lorigraf 

2001 

 

Os sete primeiros livros listados são da esfera didática, livros bastante utilizados por 

Ismael em suas práticas de leitura e escrita, segundo relatou. Os dois primeiros foram os livros 

adquiridos na época de sua alfabetização, não possuem capa e demais dados bibliográficos. Os 

de número 03, 06 e 07, de História e Geografia, foram descartados na escola em que a filha de 

Ismael trabalha como professora. O Atlas Geográfico foi presente da outra filha de Ismael, pois 

segundo ele há algum tempo dizia às filhas que gostaria de ter uma geografia atualizada para 

comparar dados, como o crescimento demográfico, com a geografia de 1930. 

Como já salientado, vários dos livros de Ismael lhe foram presenteados. O livro Raízes 

de Nossa História: Cerrito e o livro Bagé: No caminho da História do Rio Grande do Sul 

foram presentes dos próprios autores a Ismael.  Os demais livros, em que se observam as 

dedicatórias, como ilustram as imagens abaixo, recebeu das filhas, netos e amigos.  
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        Figura 6 - Dedicatórias dos livros de Ismael 

 
Os presentes recebidos certamente expressam o que simbolicamente Ismael representa 

para as pessoas que com ele convivem, e isso pode ser percebido observando-se as temáticas 

dos livros que ganha, visto que não variam substancialmente. Contudo, embora sendo notória a 

sua proximidade com os livros, é questionável o fato de Ismael não ter o hábito de comprá-los, 

nem de assinar jornais ou revistas. Quando relatou que há algum tempo dizia às filhas sobre seu 

desejo de ter um Atlas atualizado, demonstrou sua impossibilidade de comprá-lo por conta 

própria. Este fato pode ser compreendido, mesmo que com ressalvas, devido à ausência de 

livrarias na zona urbana do município onde reside e à distância existente até um centro urbano 

maior. Entretanto, deve-se considerar a existência de uma biblioteca pública há algumas 

quadras da casa de Ismael, local que jamais foi visitado por ele. Quando questionado sobre suas 

possíveis   visitas   à   biblioteca   pública,   respondeu:   “não, não, eu sou um velho quase 

analfabeto!”  Deste  modo,   compreende-se que sua condição de cidadão não escolarizado faz 

com que não se sinta capaz de frequentar certos espaços, próprios da cultura letrada, o que 

provavelmente também justifique o fato de Ismael não comprar seus próprios livros. 

As leituras realizadas por ele ultrapassam os dezessete livros que possui e seu 

conhecimento sobre os acontecimentos históricos e geográficos confirmam sua condição de 

leitor assíduo. A este respeito é importante observar as palavras de Chartier (2000a, p.160) 

quando   diz   que   “debemos   recordar   que   hay   otros   accesos   al   libro   además   de   la   posesión  

privada;;   que   los   textos   impresos   no   son   todos   livros   leídos   en   el   espacio   privado.”   Ismael  

possui uma série de documentos e fotocópias de textos, de livros que lhe foram emprestados 

por algum tempo, sendo que a maioria sem referência bibliográfica Sempre quando relatava 
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determinado acontecimento buscava fundamentá-lo nestes textos impressos. Com a fotocópia 

de um livro em mãos, por exemplo, contou que seu avô foi um dos fundadores do Clube 

Abolicionista de Cerrito Velho, criado em 1884. Durante seus relatos, por diversas vezes, leu 

parte do texto, fazendo citações literais que confirmavam o que estava sendo narrado por ele.  

Percebe-se que Ismael está inserido em redes de socialização que permitem o acesso 

aos materiais impressos, seja através de presentes recebidos, de empréstimo ou mesmo de 

fotocópias de livros e documentos. Ao referir-se à fotocópia da Revista do Primeiro Centenário 

de Pelotas, afirmou:   “isso foi o meu neto que tirou xerox pra mim”,  em  outro  momento  diz:  

“isso foi um professor que leciona no Cerrito, é do livro Pedro Osório Sim Senhor, e eu tirei o 

xerox, eu não tenho esse livro”.  Ismael  mantém  contato  com  diversas  pessoas,  desde familiares 

a pesquisadores da história local, que facilitam o seu acesso a diferentes materiais, como 

relatou:  “chegou aqui um historiador de Canguçu, que queria falar comigo, e trazia uma folha 

de xerox, e me deixou de presente”.   Percebe-se que a descendência familiar de Ismael, suas 

leituras e sua longa trajetória de vida, lhe permitem ser uma referência na localidade em relação 

a determinados acontecimentos históricos. Conforme Ismael, por várias vezes já concedeu 

entrevistas para professores e estudantes de história, especialmente, sobre temas relacionados a 

acontecimentos que envolveram seus familiares, fato que também lhe motiva à prática da 

leitura de história. 

Tanto os livros quanto as fotocópias apresentam algumas marcas leitoras, como 

palavras sublinhadas ou anotações na folha de rosto com o número da página na qual 

determinado assunto pode ser localizado. Ismael também costuma escrever a partir das leituras 

que realiza, mas essas escritas são registradas em outro suporte e assumem uma característ ica 

de compilação do texto lido. Ele possui dois cadernos tamanho grande, modelo espiral e duas 

cadernetas que medem 10 cm de altura por 7 cm de largura, nos quais registra diversas 

informações que podem contribuir, sobretudo no momento em que fala à alguém sobre aqueles 

temas que lê. Desta forma, Ismael relaciona-se com a cultura escrita de maneira muito 

específica, vinculando leitura, escrita e oralidade.  

Chartier (2000), referindo-se às representações teatrais na Idade Moderna, que 

transcreviam o texto impresso o transformado em manuscrito, para posteriormente ser 

apresentado oralmente, faz referência aos prompt-book, ou libro de apuntador, manuscritos que 

“servía   para   marcar   las   indicaciones   escénicas   necesarias   para   la   representación:   entrada   y  

salidas de   los   actores,   objetos   que   debíam   colocarse   en   el   escenario,   ruidos   y   música,   etc”  

(CHARTIER, 2000a, p.152). Para o autor estes são exemplos particulares que expressam o 
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vínculo existente entre as três formas de inscrição e transmissão dos textos: a oralidade, o 

manuscrito e o impresso. Sendo assim, o manuscrito organiza e concentra aquilo que foi lido, 

servindo de suporte de memória e contribuindo para a adequada transmissão oral do conteúdo.  

Durante as entrevistas, em diversos momentos, Ismael fez referência às cadernetas de 

suas anotações, leu ou comentou o conteúdo dos textos registrados.  Exemplo desta prática 

pode ser observado nas imagens que seguem. 

 

 
   Figura 7 - Cadernetas: suportes de escrita utilizados por Ismael 

 

A imagem da direita apresenta um conteúdo de exaltação à história do Rio Grande do 

Sul, texto atribuído a João Simões Lopes Neto. Na imagem ao lado, o texto fala sobre o 

agrimensor Hermes Ernesto da Fonseca, que em 1855 mediu as terras do atual município de 

Bagé. Ismael costuma carregar sempre consigo estas cadernetas, para aquilo que ele denomina 

como  “teima”,  conforme  seu  relato:  “esses dias tava um homem no barbeiro falando sobre a 

guerra, mas tudo trocado. E eu tinha tirado de um livro, porque ficou muito marcada a história 

da guerra, porque eu fui servir nesta ocasião, aí eu vi na história e tirei. Repara! A Alemanha 

o que ela fez! [passa a ler na caderneta]:   ‘Polônia   tomada   por   alemães   e   Russos’,   quando  

estavam   juntos  depois  eles  divergiram,   ‘Dinamarca   tomada  pela  Alemanha  em  9  de  abril  de  

40, Holanda 15 de maio de 40, Bélgica 28 de maio de 40, Noruega 10 junho de 40, França 14 

de  junho  de  40’.    Tudo isso em dois meses a Alemanha fez. O cara metido a sabido, falando na 

guerra mas nem sabia nada,  e eu tava com a caderneta no bolso, e eu disse: Não! Para aí que 
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eu tenho aqui. E eu ainda disse pra ele o saldo da guerra, 55 milhões de mortos, 35 milhões de 

feridos, 20 milhões de órfãs e 190 milhões de refugiados”.  Ismael  carrega  estas  cadernetas  em  

seus bolsos, pois os textos ali registrados tornam-se  “cúmplices”  das  suas  narrativas.  O  registro  

escrito lhe permite o relato de dados precisos, oferecendo maior credibilidade ao que está sendo 

narrado.   

Outro suporte de escrita são os cadernos, nos quais Ismael escreve, cria e organiza 

dados coletados nos livros, como exemplificado nas imagens que seguem. 

 

 
Figura 8 - Cadernos: suportes de escrita utilizados por Ismael 
 

Na imagem da esquerda tem-se uma relação dos presidentes do Brasil de 1930 a 2002, 

com o nome do presidente e o período do mandato presidencial; ao lado, uma lista com a 

relação dos Estados do Brasil, com data de fundação, nome da capital, área em km  e 

população. Outros tantos manuscritos podem ser observados, como por exemplo, a relação dos 

municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em ordem alfabética, com a área, a população e as 

principais atrações turísticas. Segundo Ismael, os dados sobre os municípios foram pesquisados 
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nos Cadernos Especiais produzidos pela Zero Hora, denominados O melhor do Rio Grande: 

Cadernos Especiais sobre os 496 municípios do Estado. Além de registrar dados específicos 

sobre cada um dos municípios, Ismael também reorganizou estas informações, com um 

objetivo especial:   “fui colocando por letra A, B, C, deu 18 folhas, assim quando eu quero 

procuro pela letra o município”.   

Diversos manuscritos deste tipo são produzidos por ele, nos quais estabelece relações, 

compara e registra, desde o número de habitantes de cada um dos países envolvidos na II 

Guerra Mundial, ao nome dos prefeitos de município da região sul do Estado, com o respectivo 

período de cada mandato. A elaboração deste trabalho foi justificada da seguinte   forma:   “eu 

tenho estes apontamento aqui para não esquecer”.  Contudo,   percebe-se que todo o trabalho 

apresenta  uma  motivação  em  particular:   “agora eu tirei [fez cópia manuscrita] da Itália, por 

que a minha neta 41F

43 tá lá. Então eu tirei da minha geografia velha os limites físicos da Itália. A 

Norte França, Suíça e Áustria, ao Leste o Asiático e o mar Jônio, ao Sul e Oeste o 

Mediterrâneo. Superfície da Itália 287 mil km², regula com Rio Grande do Sul que tem 282 mil 

km².”  A  prática  de  relacionar  lugares, números ou acontecimentos, é um dos sentidos atribuídos 

à leitura que culmina na produção de textos manuscritos.  

Chartier (2000a), ao tratar da história da leitura, referindo-se ao contexto europeu, 

afirma que para além dos escribas profissionais sempre existiram os leitores que realizavam 

também a escrita, seja como cópias, transcrições de documentos ou de correspondências. Para 

o  autor:  “Hay  diversas  figuras  sucessivas  de  estas  comunidades  de  lectores  que  escriben  para  

leer  y  leen  para  escribir”  (CHARTIER, 2000a, p, 143), fazendo-o sem obrigação profissional, 

somente por interesse particular ou distração. Uma prática ligada ao prazer, ao interesse 

pessoal, ao tempo livre. Deste modo, Ismael percebe a cultura escrita, como uma prática que 

corresponde às possibilidades e às necessidades específicas do seu ciclo de vida. Como ensina 

Bosi   (2004,   p.80),   “durante   a   velhice   deveríamos   estar   ainda   engajados   em  causas   que   nos  

transcendem, que não envelhecem, e que dão significados a nossos gestos cotidianos.”  O  uso  

que Ismael faz da cultura escrita vai neste sentido, sendo uma prática que permite transcender, 

criar, inventar, reorganizar... 

Ainda  para  Bosi  (2004,  p.81),  a  velhice  “é  o  momento  de  desempenhar  a  alta  função  

da   lembrança.”   Para   Ismael   a   escrita   também é uma forma de relembrar, de guardar 

memórias, de registrar acontecimentos passados que ouviu ou vivenciou, como o que 

mencionou:  “agora em 2007, 2 de dezembro, domingo, eu me acordei e me lembrei que tava 

                                                             
43 Sua neta formada em Enfermagem atualmente trabalha na Itália. 
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fazendo anos das eleições de 45, 62 anos, e me lembrei da tragédia que ouve e me levantei e 

escrevi.”   Neste   texto   manuscrito 42F

44 registra suas memórias com riqueza de detalhes, 

contemplando o nome das pessoas envolvidas, o nome dos locais, dia e horário dos fatos 

ocorridos naquela ocasião. A partir das leituras que realiza, seguindo a organização dos textos 

impressos, Ismael escreve a respeito de suas leituras, ou mesmo, sobre o que viu ou ouviu. 

Assim, a cultura escrita se faz presente e ganha sentido cotidianamente em sua vida.  

 

4.4  Antonio: disposição para ler e para aquisição de livros  

 

O acervo particular de Antonio apresenta uma particularidade em relação ao lugar que 

ocupa na casa. Ao contrário dos demais casos investigados, os livros de Antonio estão todos 

expostos ao olhar de todos que chegam à sua residência. Mas, segundo contou, nem sempre 

foi assim, os livros que estavam em caixas, guardados especialmente no guarda-roupa, 

ganharam espaço e destaque em sua casa após um momento de ruptura biográfica, momento 

de mudanças e modificações em sua rotina (LAHIRE, 2004). Antonio, aos 60 anos de idade, 

aposentou-se e deixou de trabalhar no meio rural, mudou-se para a sede urbana do município 

e casou-se pela segunda vez. Neste contexto, os livros passaram a ter maior destaque, na 

residência e na sua vida. Um dos cômodos foi reservado somente para os materiais escritos, o 

escritório, como o espaço é referido. Localizado em uma posição privilegiada em relação à 

luz solar, é um lugar aconchegante que revela o valor atribuído à cultura escrita. O mobiliário 

combina móveis antigos e novos, contendo uma mesa com cadeira modelo colonial, uma 

grande estante de livros, um sofá e uma confortável poltrona de leitura. Nas paredes vários 

quatros emoldurados com fotos de família. Segundo Antonio, foi sua esposa que sugeriu este 

espaço, fazendo com que os materiais   que   estavam   “escondidos”   pudessem   ser   reunidos   e  

assim valorizados em um único ambiente. 

Antonio demonstrou que possui satisfação em mostrar aos visitantes os seus livros, 

dizendo que as pessoas que lhe visitam costumam ficar admiradas com a variedade e a 

quantidade de livros que ele possui. Apesar de mostrar certo receio em relação ao empréstimo 

das obras, afirma que gosta de emprestá-las, especialmente para quem ele sabe que irá 

devolver. Para ele, os livros contribuem para difundir o conhecimento histórico:  “para que os 

mais jovens conheçam o passado.”  E  em  tom  conclusivo,  acrescentou:  “para quem gosta de 
                                                             
44 O texto escrito por Ismael pode ser observado no apêndice D. 
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história um livro engavetado não resolve nada.”   No   entanto,   Antonio   lamentou   o   fato   de  

algumas pessoas não devolverem os livros emprestados, relatando um episódio no qual 

emprestou cinco livros e somente três foram devolvidos, os quais foram substituídos por 

outras obras, não correspondendo ao que havia sido emprestado. Contudo, em todas as 

entrevistas realizadas, Antonio fez questão de emprestar algum de seus livros, como forma de 

dar continuidade aos assuntos que haviam sido tratados durante o diálogo. Em muitos 

momentos, quando questionado sobre determinado fato, isentava-se de respostas detalhadas 

dizendo que iria emprestar um livro no qual se poderia ler sobre o tema.   

Em 2010, quando foi realizado o levantamento dos livros que compõem o acervo 

particular de Antonio, foram registradas 131 obras. Possivelmente este número tenha 

aumentado, pois se habituou a comprar e a ganhar livros, o que faz com que sua estante a cada 

ano   “fique menor”,   segundo  suas  palavras,  diante  da  chegada  de   novos  volumes  ao  acervo.  

Antonio não tinha, até o momento da pesquisa, conhecimento do número exato de livros que 

possuía. Dessa forma, pediu-se permissão para a realização de um levantamento, para que se 

registrasse o número de livros e seus principais dados, ao que Antonio, um tanto relutante, 

disponibilizou-se a fazer ele mesmo. Assim, foi possível perceber que, embora as obras 

estejam em um espaço de maior circulação na casa e sejam emprestadas, há sobre elas um 

cuidado  e  um  zelo  que  não  permite  que  outras  pessoas  os  manuseiem,  “invadindo”  de  certo  

modo este espaço. Antonio, então, registrou com sua própria letra o nome dos livros, o autor, 

o ano e a editora de cada uma de suas obras e cedeu suas anotações para a presente pesquisa.  

Nas tabelas que seguem estão listados os livros do acervo de Antonio, classificadas 

por esferas de circulação social.  

Tabela 13 
Livros do acervo particular de Antonio – Esfera Histórica 

 
Nº Título Autor Local e Editora Ano 
01 História da Cruz 

Vermelha 
Martin Gumpert  Curitiba: Ed. Ocidente 1944 

02 Organização Social e 
Política Brasileira 

Victor Mussumeci  São Paulo: Ed. do Brasil  1970 

03 Machu Picchu cidade 
perdida dos Incas 

Simone Waisbard  São Paulo: Ed.Hemus 1974 

04 A República dos 
Guaranis 

Roberto Pontual s.l / s.n. 1977 

05 A Revolução de 30 Mansueto Bernardi Porto Alegre: Ed. Sulina 1981 
 

06 A Revolução de 1930: 
Historiografia e História 

Boris Fausto SP: Ed. Brasiliense 1976 

07 O riso dos torturados Jorge Fischer  Porto Alegre: Proletra 1982 



153 
 

Nº Título Autor Local e Editora Ano 
08 Genocídio Americano a 

Guerra do Paraguai 
Julio Jose 
Chiavenato  

SP: Ed. Brasiliense 1983 

09 O Complô que elegeu 
Tancredo 

Gilberto Dimenstein 
(e outros) 

RJ: Ed. JB 1985 

10 Negrada Maria Helena Vargas 
da Silveira 

Ed. Rainha Ginga 1995 

11 Imigração e colonização 
alemã no Rio Grande do 
Sul 

Telmo Lauro Müller  Porto Alegre: Est 1980 

12 Rio Grande do Sul e o 
Luteranismo 

Walter O. Steyer Porto Alegre: Ed. Singulart 1980 

13 Colonização Alemã no 
Vale Itajaí 

Giralda Seyferth  Porto Alegre: Ed. 
Movimento 

1974 

14 Nacionalismo e 
identidade Étnica 

Giralda Seyferth Ed. Fundação Catarinense 
de Cultura 

1981 

15 Canções Folclóricas 
Alemãs. Notícias de 
“Vicente   Só”:   Brusque  
ontem e hoje 

s/autor s.l / s.n. 1984 

16 Brusque: História de 
uma Colônia nos 
Tempos do Império 

Osvaldo Cabral  Ed. Sociedade Amigos de 
Brusque 

1960 

17 Imigrantes Alemães e a 
Revolução Farroupilha 

Germano Oscar 
Mochlicke 

São Leopoldo: Ed. 
Selbstverl 

1986 

18 Os pomeranos Adolpho Bernardo 
Schneider 

 s.l / s.n. 1995 

19 Colônia Alemã imagens 
do passado 

Telmo Lauro Müller  Porto alegre: Ed. Est 1981 

20 Colônia Alemã História 
e memória 

Telma Lauro Müller  Caxias do Sul: Ed. UCS  1978 

21 Imigração Alemã 180 
anos 

Silvio Aloysio 
Rockenbach 

Porto Alegre: Ed. Corag 2004 

22 O trabalho alemão no 
RS 

Aurélio Porto  Porto Alegre: Est. Gráfico 
Santa Teresinha 

1934 

23 Os alemães no Sul do 
Brasil 

Claudia Mauch e 
Naira Vasconcelos  

Porto Alegre: Ed. ULBRA 1994 

24 Viagem a Província do 
Espírito Santo 

Joham Jakob  Arquivo Publico do Estado 
do Espírito Santo  

2004 

25 150 anos de presença 
luterana no vale do Itajaí 

Nelso Weingärtner  Blumenau: Ed. Oto Kuhr 2000 

26 Álbum do 
Sesquicentenário da 
imigração Alemã 

s/autor Porto Alegre: EDEL 1974 

27 O Vale dos Sinos era 
assim 

Germano Oscar 
Moehlecke 

São Leopoldo: Ed 
Rotermund 

1978 

28 O ano 1826 Imigração e 
Colonização Alemã no 
RS 

Carlos H. Hunsche  Porto Alegre: Ed. 
Metrópole 

1977 

29 O pote de geléia Carlos Bento 
Hojmeister  

Porto Alegre: Ed. Escola 
Superior de Teologia 

1980 

30 O colono Alemão: Uma 
Experiência Vitoriosa 

Carlos de Souza 
Moraes 

POA: Esc. Sup.de Teologia 
São Lourenço de Brindes 

1981 
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Nº Título Autor Local e Editora Ano 
31 Imigração Polonesa nas 

Colônias Itajahy e o 
príncipe Dom Pedro 

Maria do Carmo 
Ramos krieger 
Goulart 

s.l / s.n. 1984 

32 Raízes - Poloneses em 
Brusque 

Maria do Carmo 
Krieger Goulart  

s.l / s.n. 1985 

33 A colônia de São 
Lourenço e seu 
Fundador 

Vivaldo Coaracy Oficina gráfica Saraiva 1957 

34 Presença Luterana J. Fischer  São Leopoldo: Ed. Sinodal 1970 
35 O perigo Alemão René Gertz Porto Alegre: Ed. UFRGS 1991 
36 Holocausto Judeu ou 

Alemão? nos Bastidores 
da Mentira do Século 

S. E. Castan   
s.l / s.n. 

1987 

37 SOS para Alemanha S. E Castan  Porto Alegre: Ed. Revisão 1990 
38 Hitler e a Rússia Trumbull Higgins  São Paulo: Ed. Ibrasa 1969 
39 Escola de Agronomia 

Eliseu Maciel 
Aluizio Palmeira de 
Escobar (dir.) 

Ed. A Universal 1940 

40 Revolução e Caudilhos Arthur Ferreira Filho   Ed. Martins Livreiro 1986 
41 História da Revolução 

Farroupilha 
Morivalde Calvet 
Fagundes 

Caxias do Sul: Ed. Educs 1984 

42 Narrativas da Revolução 
de 1893 

Angelo Dourado  Porto Alegre Ed. Martins 
Livreiro 

1979 

43 Rio Grande do Sul um 
século de História 

Carlos Urbim  Porto Alegre: Ed. Mercado 
Abeto 

1988 

44 Historia do Rio Grande 
do Sul 

Guilhermino Cesar São Paulo: Ed. do Brasil  1979 

45 O Rio Grande do Sul de 
1850 

Josef Hörmayer Ed. DCL/Eduni-Sul 1986 
 

46 História Popular do Rio 
Grande do Sul 

Alcides Lima  
 

Porto Alegre: Ed. Martins 
Livreiro 

1983 

47 Estudos Rio-Grandenses Adalberto Schmitt  Porto Alegre: Ed. Sagra  1985 
48 Estudos Rio-

Grandenses: Período 
Colonial 

Sebastião Rodrigues 
de Freitas 

Porto Alegre: Ed. Globo 1978 

49 Missões uma utopia 
política 

Arno Alvarez Kern  Porto Alegre: Ed. Mercado 
Alberto 

1982 

50 As oposições da 
revolução de 1923 

Maria A. Antonacci  Porto Alegre: Ed. Livraria 
Sulina 

1981 

51 Combate da Ponte do 
Ibirapuitã 

Antonio Augusto 
Fagundes  

Porto Alegre: Ed. Martins 
Livreiro 

1982 

52 O massacre da fazenda 
Santa Elmira 

Frei Sérgio A. 
Görgen  

Porto Alegre: Ed. Novak 
multimedia. 

1989 

53 Bento Gonçalves Herói 
ou Ladrão 

Tau Golin  Porto Alegre: LGR Ates 
gráficas ltda 

1983 

54 Rio Grande do Sul: 
prazer em conhecê-lo 

Barbosa Lessa Porto Alegre: Ed. AGE 2002 

55 Casarões de Pelotas Zenia de León  Pref. Mun. de Pelotas 1993 
56 Casarões de Pelotas Zenia de León  Pref. Mun. de Pelotas 1994 
57 Casarões de Pelotas Zenia de León  Pref. Mun. de Pelotas 1998 
58 Pelotas na Tarca do 

Tempo 
 

Angelo Pires Moreira  s.l / s.n. 1988 
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Nº Título Autor Local e Editora Ano 
59 Pelotas na Tarca do 

Tempo 
Angelo Pires Moreira s.l / s.n. 1989 

60 Pelotas na Tarca do 
Tempo 

Angelo Pires Moreira  s.l / s.n. 1990 

61 Pelotas século XIX Mario Osório 
Magalhães  

Pelotas: Ed. Livraria 
Mundial 

1993 

62 Historia e Tradição da 
cidade de Pelotas 

Mario Osório 
Magalhães 

Pelotas: Ed. Armazém 
Literário 

1999 

63 Zeca Neto a conquista 
de Pelotas 

Pedro Henrique 
Caldas  

Porto Alegre: Ed. EST 1993 

64 Zeca Neto memórias do 
General 

Sergio da Costa 
Franco 

Porto Alegre: Ed. Martins 
Livreiro 

1983 

65 Os Barões de Três 
Serros 

João Vasques  s.l / s.n. 1984 

66 Arca de Lembranças Heloisa Assumpção 
Nascimento,  

Porto Alegre Ed. Martins 
livreiro 

1982 

67 Pelotas Memória  
(Fascículos) 

Nelson Nobre 
Magalhães 

s.l / s.n. 1995 

68 Negros, Charqueadas e 
Olarias 

Ester B. Gutierrez  Pelotas: Ed. UFPel 1993 

69 Geografia de Pelotas Mario Rosa  Pelotas: Ed. UFPel 1985 
70 Historia de vida – Morro 

Redondo 
Ana Beatriz 
Rodrigues (dir.)  

Pelotas Ed. EDUCAT 1996 

71 Academia Canguçuense 
de História 

Claudio Moreira 
Bento  

s.l / s.n. 2006 

72 Canguçu Reencontro 
com a História 

Claudio Moreira 
Bento  

Porto Alegre: IEL 2007 

73 Revista dos 200 anos de 
Canguçu 

Claudio Moreira 
Bento  

s.l / s.n. 2000 

74 Raízes da nossa história: 
Cerrito 

Diác. Genes Leão 
Bento 

Publicação Diário Popular 2005 

75 História e memória de 
Piratini: em seus bairros, 
ruas, praças e avenidas 

Iracema Ferreira 
Dutra  

Porto Alegre: s.n. 
 

2008 

 

No conjunto de livros que compõem o acervo, a esfera de circulação social 

predominante é a histórica, somando 75 obras.  Antonio diz ser um indivíduo que busca 

“conhecer  a  história”, em especial, a história da imigração alemã, a história do Rio Grande 

do Sul e das localidades da região Sul do Estado. Em seus depoimentos ele deixa evidente que 

a história é a principal motivação para suas leituras, o que pode ser observado também com a 

análise de seu acervo particular. Os dez primeiros livros listados tratam da história geral do 

Brasil e da América Latina. O segundo conjunto de livros, do nº 11 ao nº 34, ou seja, 23 

obras, referem-se a temas relacionados à imigração alemã para os Estados do sul do país, que 

abordam em geral aspectos como a origem, a cultura e a religiosidade das comunidades 

alemãs   no   Brasil,   temas   que   Antonio   tem   especial   interesse,   afirmando:   “esses falam da 

minha origem”.  Além  destes,  os  títulos  relacionados  à  história  da  Alemanha  e,  especialmente,  
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ao governo de Hitler também recebem destaque nos relatos de Antonio. A este respeito possui 

quatro livros, listados nos números 35, 36, 37 e 38 da tabela acima. O livro Holocausto Judeu 

ou Alemão? Nos Bastidores da Mentira do Século, em especial, apresenta conteúdo 

revisionista em relação ao holocausto, utilizando diversos argumentos que objetivam negar o 

genocídio de seis milhões de judeus na Alemanha nazista. Antonio fez alguns comentários 

sobre   este   livro   de   forma   bastante   cautelosa,   dizendo   conter   nele   “outra   história”   sobre   os  

judeus. A leitura de Antonio sobre a obra será analisada no capítulo seguinte.  

Os livros do nº 40 ao nº 54, correspondendo a 13 obras, tratam, especificamente, da 

história do Rio Grande do Sul. O restante dos livros listados na tabela, 20 títulos referem-se à 

história do município de Pelotas (RS) e de municípios próximos, abordando aspectos da 

história local. Como se percebe, o seu principal interesse de leitura corresponde a assuntos 

relacionados à sua origem étnica e aos locais onde sempre viveu.  

Além dos livros listados, Antonio também possui um conjunto de treze livros em 

língua alemã, que lhe foram presenteados por parentes e pessoas herdeiras das obras que 

desconheciam a língua alemã. Ao referir-se a este conjunto de livros, Antonio afirmou 

orgulhoso   saber   ler   em   alemão,   inclusive   em   letra   gótica:   “aprendi, aqui na escola São 

Domingos, estudei até o terceiro livro em letra gótica, eu sei ler ainda, quando se soletrava 

letra por letra”.   

Outro conjunto de livros corresponde à esfera didática, como segue: 

 

Tabela 14 
Livros do acervo particular de Antonio – Esfera Didática 

 

Nº Título Autor Local e Editora Ano 
01 Nossa Pátria Rocha Pombo  s.l / s.n. 1917 
02 Noções de Geografia Affonso Guerreiro 

Lima 
POA: Livraria do Globo 1931 

 
03 Manuscrito Brasileiro A.C. Lima  PoA: Ed. Livraria Globo 

 
1935 

04 História do Brasil Dr. Joaquim Maria de 
Lacerda 

RJ: Ed. Francisco Alves 1938 

05 Geografia dos 
Continentes 

Carlos Delgado de 
Carvalho 

São Paulo: Nacional 1943 

06 Nossa Língua Arnaldo Belluci 
 

Porto Alegre: Ed. Livraria 
do Globo 

1953 

07 História do Brasil J.B. Mello de Sousa 
 

RJ: Ed. Arara 1954 

08 Compêndio de História 
do Rio Grande do Sul 
 

Amyr Borges Fortes,  
 

POA: Ed. Sulina 1960 
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Nº Título Autor Local e Editora Ano 
09 Viagem através do 

Brasil 
Ariosto Espinheira 
 

Porto Alegre: Ed. 
Melhoramentos 

1963 

10 Atlas Histórico Escolar Humberto Grande  s.l. / Ed. Mec 1968 
11 Primeira aritmética J. T. H de Souza 

Loubo 
 

Porto Alegre: Ed. Livraria 
Globo 

1874 

12 Violência no Brasil Cecília Pires SP: Ed. Moderna 1987 
13 Os saxões: os povos do 

passado 
Tony  D. Triggs POA: Melhoramentos 1992 

 
14 História do Brasil 

explicada aos meus 
filhos 

Isabel Lustosa 
 

RJ: Ed. Agir 2007 

15 A juventude no Estado 
Novo 

D.I.P (Departamento 
de Imprensa e 
Propaganda) 

s.l / s.n. s/d 

 

É significativa a presença de livros didáticos no acervo, que em grande parte também 

correspondem às temáticas históricas. Além disso, outro aspecto que caracteriza esse conjunto 

de títulos são os anos de edição bastante antigos, sendo vários livros da primeira metade do 

século XX. Antonio não soube precisar a procedência da maioria das obras, dizendo apenas 

que comprou ou ganhou esses livros, lembrando-se apenas de dois que, segundo conta, 

fizeram parte de sua infância e adolescência.  Trata-se do livro Manuscrito Brasileiro, de 

1935, utilizado por Antonio no período escolar, que aborda a história do Brasil, especialmente 

a  partir  da  biografia  de  “grandes  nomes”  da  história,  como  Pedro  Álvares  Cabral  e  Tomé  de  

Souza, por exemplo. O outro livro intitula-se A juventude no Estado Novo, composto por 

textos extraídos de discursos e entrevistas do então presidente Getúlio Vargas que exaltam o 

nacionalismo brasileiro. Este livro Antonio recebeu na ocasião em que viajou para Porto 

Alegre, durante as festividades da semana da Pátria, para participar de uma programação 

organizada pelo Estado Novo, que tinha por objetivo propagar os princípios do nacionalismo, 

ou ainda, como disse: “ensinar  a  ser  brasileiro”.  

Ainda, há um conjunto de livros no acervo, classificado na esfera literária, que 

abordam em sua maioria, através do conteúdo literário, temas relacionados à história, além de 

um significativo número de biografias, como demonstra a tabela a baixo.   
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Tabela 15 
Livros do acervo particular de Antonio 

 Esferas: Literária (romance, conto, biografia e outros), Jornalística e Religiosa  
 

Nº Título Autor Local e Editora Ano 
01 Gigantes e Molambos Ramiro Gonçalves 

 
RJ: Ed. Leite Ribeiro 1923 

02 Alma da Terra Poemas Ado Benatti s.l. / s.n. 1945 
03 O Continente I Erico Veríssimo POA: Ed. Globo 1949 
04 O Arquipélago I Erico Veríssimo POA: Ed. Globo 1961 
05 O Arquipélago II Erico Veríssimo POA: Ed. Globo 1962 
06 Cangaceiro José Lins do Rego 

 
SP: Livraria José 
Olímpio 

1970 

07 Os Lobos do Mar James Leasor 
 

RJ: Ed. Record 1978 

08 O Tacho e a Cuia Carlos Bento 
Hofmeister 
  

Porto Alegre: Est 1978 

09 O Sargento Getúlio João Ubaldo Ribeiro RJ:Ed. Artenova   1981 
 

10 Diário de Cecília Assis Brasil Carlos Reverbel POA: Ed. L&PM  1983 
 

11 Flores para os Torturados Francisco Pereira 
Rodrigues 
 

POA:  Martins Livreiro 1986 

12 Abolição Walter Avancini  
 

RJ: Ed. Record 1988 

13 Guerra Silenciosa Manoel Luiz 
Magalhães 

s.l / s.n. 1992 
 

14 Origem primórdios J. C. Paixão Côrtes  s.l / s.n. 1994 
15 O presidente Vargas: 

(biográfica) 
 Paul Frischauer 
 

SP: Ed. Nacional  1944 

16 Lutero 
(biográfica) 

Albert Greiner 
 

São Leopoldo: Sinodal  1969 

17 Bento Gonçalves mito e 
história (biográfica) 

Fernando G. 
Sampaio 

POA:Martins Livreiro 1984 

18 Flores da Cunha o último 
Gaúcho Legendário 
(biográfica) 

Regina Portela 
Schneider 
 

POA: Martins Livreiro 1981 

19 Domingos José de Almeida 
(biográfica) 

Barbosa Lessa  POA: Ed. Tchê 1985 

20 Coronel Coriolano Castro 
(biográfica)  

Arnaldo Luiz Cassol POA: Martins Livreiro 1983 
 

21 Joaquim Oliveira meu pai 
(biográfica) 

Necy Oliveira Bird 
 

POA: Martins Livreiro 1989 

22 Olga (biográfica) Fernando de Morais 
 

SP: Ed. Alfa ômega  1986 

23 Fidel Castro: Os grandes 
Líderes (biográfica) 

John J. Vail 
 

 SP: Ed. Nova Cultura 1987 

24 A descendência de Bento 
Gonçalves (biográfica) 

José de Araujo 
Fabricio  
  

POA: Martins Livreiro 1986 
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Nº Título Autor Local e Editora Ano 
25 Viva a Corrupção: O 

Escândalo Bncc /Centralsul 
(jornalística) 

Francisco Oliveira, 
Ricardo F. da Silva,  

POA: Ed. Mercado 
Aberto 

1985 

26 Brizola da Legalidade ao 
exílio (jornalístico) 

Dione Kuhn  
 

POA: RBS Publicações 2004 

27 Evangélicos na Política 
Brasileira: Historia Ambígua 
e Desafio Ético (religiosa) 

Paul Freston,  
 

Ed. Encontrão 1994 

28 Seleções Evangélicas 
(religiosa) 

Sueli A. Kelling,  s.l / s.n. 1966 

  

Os catorze primeiros livros da tabela são romance, poesia, conto, entre outros gêneros 

que apresentam no enredo episódios da história do Brasil e do Rio Grande do Sul. Tais temas 

certamente fizeram com que Antonio tivesse tido interesse em adquiri-los, visto que, afirmou, 

por diversas vezes nas entrevistas, ler motivado pelo conhecimento histórico advindo das 

leituras, apontando para o caráter utilitário de suas leituras, ou seja, para uma prática de 

leitura ético-prática (LAHIRE, 2004). Ainda, outros nove livros são biografias que, em sua 

maioria, narram a trajetória de personalidades históricas do contexto estadual e nacional, 

algumas ainda contemplam a trajetória de figuras de renome internacional, como no caso da 

biografia de Lutero, Olga e Fidel Castro. 

Antonio, ao ser questionado sobre como constituiu seu acervo, contou que, sempre que 

possível, adquiria algum livro, mas que seu acervo teve um acréscimo significativo, 

especialmente, após o período em que precisou ficar de repouso, por ter sofrido um acidente 

aos 50 anos de idade. Nesta ocasião, seus filhos passaram a pedir livros emprestados ou 

adquirirem livros como forma de passatempo para o pai, momento em que Antonio teve a 

possibilidade de atualizar sua disposição para a leitura, diante de um contexto favorável para a 

realização desta prática. Posteriormente, as redes de socialização permaneceram existindo, 

sendo  estas  responsáveis  por  grande  parte  dos  livros  que  possui,  como  foi  narrado:  “eu tenho 

esses livros que têm a origem dos sobrenomes, foi o velho Jequel que foi pra Alemanha e 

comprou esses livros, e foi ficando pros descendentes e sabendo que eu gosto disso, uso e já 

passei muita coisa adiante, nomes e histórias, deram pra mim.”  Segundo  seus  relatos, receber 

doações de livros antigos ou mesmo ser presenteado com livros novos é algo que costuma 

ocorrer  até  os  dias  atuais:  “agora no meu aniversário eu ganhei dois livros novos.”  Portanto,  

livros doados, presenteados, livros que os filhos solicitaram a amigos para o pai foram 

somando-se e constituindo o acervo de Antonio. Desta forma, estabeleceram-se relações 

sociais  que  contribuíram  para  a  construção  da  imagem  de  Antonio  enquanto  “leitor  assíduo  de  

história”.  Neste  sentido,  mesmo  que  todas  as  obras de seu acervo não tenham sido adquiridas 
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por ele mesmo, existem esferas predominantes e assuntos recorrentes entre os livros que 

possui, o que indica que há entre as pessoas que com ele convivem o conhecimento sobre seu 

perfil leitor.   

O acesso aos livros  também  ocorre  através  da  compra,  como  indicou:  “eu ia seguido 

pra Pelotas e chegava na livraria ali na quinze [rua Quinze de Novembro], na Mundial e 

comprava,”  compras  estas  que  ainda  ocorrem:   “esses dias fui visitar o museu de Piratini, e 

comprei um livro muito bom, esse História e memória de Piratini”.      Além   da   compra   em  

livrarias  Antonio   também  comprava   em  outros   espaços,   como   relatou:   “em casas de livros 

velhos, já usados”,   o   que   indica   para   a   aquisição   de   livros   em   sebos   da   cidade   de  Pelotas.  

Assim, pode-se compreender a existência de livros com edições bastante antigas entre o seu 

acervo, pois além dos livros antigos que recebeu como doação, também adquiria livros 

usados. Em alguns poucos livros pode-se observar diferentes assinaturas na contra capa, que 

Antonio  justifica  dizendo:  “este era o nome de quem eu comprei o livro.”  Mas,  de  modo  geral,  

não se observa a sua própria assinatura em seus livros. 

O acervo apresenta bom estado de conservação, alguns livros possuem marcas de 

desgaste natural do tempo. As marcas leitoras existentes são bastante raras, limitando-se a 

palavras  sublinhadas  ou  títulos  circulados  ou  sinalizados  com  um  ‘X’.  Antonio  explica  essas  

marcas  apontando  para  o  uso  que  faz  dos  livros,  dizendo:  “eu me lembro de alguma coisa aí 

eu faço uma pesquisa”,   ou   seja,   são   marcas   que   ressaltam   assuntos   que   poderão   ser   lidos  

novamente. Ainda, segundo Antonio, ao conversar com alguém sobre determinado assunto e 

relembrar algum acontecimento histórico, por vezes, retorna a seus livros para refazer 

algumas leituras, e essas marcas ajudam a localizá-lo em relação ao conteúdo.   

Antonio não possui entre seu acervo nenhum exemplar de revista e disse nunca ter 

realizado assinatura de revistas ou jornais, adquirindo-os de forma avulsa. Além dos livros, há 

um significativo número de fotos que retratam várias gerações de sua família e de famílias da 

localidade onde reside.  Possui, também, um considerável número de documentos, como 

inventários, passaportes, mapas territoriais, entre outros, e, ainda, vários objetos que remetem 

a práticas sócio-culturais vivenciadas por ele, demonstrando grande preocupação em 

salvaguardar a história familiar e local. Bosi (1994), a partir de Halbwachs, refere-se à função 

social do indivíduo que lembra, afirmando: 

Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um membro ativo da 
sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo: neste 
momento de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de 
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lembrar. A de ser a memória da família, do grupo, da instituição, da sociedade. 
(BOSI, 1994, p.63). 

Antonio ocupa-se atualmente de desempenhar este papel social, de lembrar, de guardar 

objetos e documentos históricos, de se voltar ao passado a partir da leitura, motivado em 

“apreender   o   passado”.   Assim,   o   sentido que atribuiu à leitura está vinculado 

predominantemente ao interesse em conhecer a história da sua origem, etnia ou da região 

onde nasceu e passou toda a sua vida. A análise de seu acervo e de seus depoimentos 

converge, suas preferências de leitura estão voltadas, especialmente, a assuntos que lhe 

permitem reviver acontecimentos e reconstruir suas memórias. 

 

4.5  Tecla: a herança familiar no acervo e nas práticas de leitura  

 

As entrevistas com Tecla foram carregadas de emoção diante das lembranças que as 

narrativas suscitavam: a relação com os irmãos leitores que já faleceram, memórias 

relacionadas às práticas de leituras do pai e recordações do período em que a leitura esteve 

ausente em sua vida. Tecla é uma leitora assídua que conviveu desde a infância com a 

presença de livros, revistas e jornais em casa. No entanto, em sua residência atual, no local 

onde as entrevistas foram realizadas, em uma ampla sala com dois ambientes, poucos 

vestígios de materiais escritos podiam ser observados, ao lado da televisão apenas algumas 

revistas de palavras cruzadas e o jornal da semana sobre a mesa de centro.  

Ao falar dos livros que o pai e os irmãos possuíam, Tecla lamentou não ter em seu 

acervo particular todas as obras que pertenceram à família. Segundo ela, muitas foram 

extraviadas após o falecimento destes familiares, e mesmo os livros que ficaram sobre a sua 

guarda,  alguns  não  estão  mais  em  seu  acervo.  A  este  respeito  esclareceu:  “eram três caixas, e 

uma eu emprestei e não voltou mais”.  Em  outra  oportunidade, como alguns livros na mão, 

Tecla falou cabisbaixa:  “eu emprestei [livros], mas agora ele já morreu, e ficou só uma filha, 

a filha é sozinha, é separada e é meio esquisita e eu tenho medo de pedir”.  Essa  experiência  

de empréstimo, somada a outros acontecimentos, contribuíram para que Tecla, com atitude 

firme,   apontasse   para   uma   das   paredes   de   sua   sala   e   dissesse:   “eu até queria colocar uma 

estante [de livros] aqui na sala, mas eu não coloco porque vêm as pessoas e querem 
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emprestado, e não dá!”  Em  outro  momento  brincou  com  a  situação,  ao  questionar:  “tu sabes 

qual é o livro mais raro? É aquele que a gente empresta e te devolvem!”   

Para evitar o empréstimo, os materiais escritos ocupam outros espaços na casa, lugares 

reservados, de pouco acesso, uma vez que a exposição poderia despertar o interesse daqueles 

que,  segundo  Tecla:  “pedem, não leem, e não devolvem.”  Assim,  o  lugar  destinado  aos  livros  

é  o  quarto,  o  espaço  mais  íntimo  da  casa,  conforme  seu  relato:  “eu tenho uns dentro de uma 

gaveta em uma cômoda, e depois tem uns no maleiro e tem outros no guarda-roupa, que eu 

guardo também.”  Sendo   assim,   é   nas   gavetas   da   cômoda  que   guarda   vários   exemplares   na  

Revista Seleções, da qual possui assinatura e que há algum tempo passou a colecionar os 

fascículos. No maleiro e no guarda-roupa estão os livros que pertenceram à sua família e que 

são pouco manuseados atualmente; em outra gaveta da cômoda ficam os livros que estão 

sendo lidos ou que foram comprados recentemente.   

Adentrar estes espaços exigiu paciência e especialmente respeito a reservas e 

restrições da entrevistada. O interesse por realizar um levantamento de seu acervo particular 

foi demonstrado durante a segunda entrevista, mas somente ocorreu efetivamente na quinta 

entrevista, quando Tecla disponibilizou o material para que fosse arrolado. Até então, apenas 

alguns livros haviam sido trazidos até a sala de estar como forma de ilustrar o que estava 

sendo narrado. Na quinta visita, o quarto de hóspedes estava preparado para que os objetos de 

leitura fossem disponibilizados para o registro, no guarda-roupa e em cima da cama estavam 

os livros que pertenceram à família e os que haviam sido comprados por Tecla nos últimos 

anos. No entanto, o quarto de Tecla não foi visitado, visto ter dito que todo o material que 

possuía teria sido reunido naquele espaço. Entretanto, ao final da entrevista, foi até o seu 

quarto e trouxe dois livros que, segundo afirmou, estava lendo atualmente.  

Tecla organizou seu acervo em três grupos distintos: os que pertenceram ao seu pai, os 

de sua irmã e os seus próprios livros. Entre as obras que pertenceram à sua família e os que 

foram adquiridos por Tecla, o acervo possui um total de 75 obras. O conjunto de livros que 

era de seu pai é composto por 25 obras, todas em língua alemã, que conforme  Tecla:  “são de 

literatura, religião e até de histórias infantis tem, alguns em letra gótica”.   Tecla   conhece  

minimamente o conteúdo de alguns livros, enquanto de outros desconhece totalmente, 

dizendo ter dificuldade com a língua alemã, fato que faz com que apresente as obras 

especialmente pelo autor. Entre os livros, autores como Walter Scott e Heinrich Riedel, 

escritores de livros religiosos evangélicos; Nach Cooper, autor da obra Der Letzte der 

Mohikaner,   que   Tecla   traduziu   dizendo:   “ah, esse é o livro   O   último   dos   moicanos”; e 
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Andersen Märchen, escritor dinamarquês de contos e poesias, sobre o qual Tecla teceu um 

comentário:   “neste livro tem histórias de fada, mas é pra crianças”.   Questionada   sobre   o  

enredo das histórias infantis e se costumava ouvi-las  de  seus  pais,  disse:  “não lembro sobre o 

que era, porque não se lia pras crianças, ah isso não existia.”  Ainda,  entre  os  livros,  quatro  

obras de Shakespeare, uma Bíblia e dois livros de canto, entre outros autores, que compõem o 

grupo de livros herdados de seu pai.    

O conjunto de livros que pertenceram à irmã de Tecla é composto por 12 obras, 

relacionadas na tabela que segue. 

Tabela 16 
Livros da irmã de Tecla - Esfera Literária  

 

Nº Título Autor Local e Editora Ano 
01 Deutschland in Bildern 

(Alemanha em Imagens) 
Dr. E. M. Echmfdt s.l. / s.n. 1947 

02 Capitão de Castela Samuel Shellabarger RJ: José  Olympio 1954 
03 A vida de Einstein: o criador 

do Universo 
H. Gordon Garbedian RJ: José  Olympio 1954 

04 Fala Tito Vladimir Didijer RJ: José  Olympio 1954 
05 A sombra do Pecado Frank Yerby RJ: José  Olympio 1955 
06 O morro dos Ventos 

Uivantes 
Emily Brontê POA: Clube do Livro 1955 

07 Machado de Assis (biografia) Lúcia Miguel Pereira RJ: José  Olympio 1955 
08 Minha vida de mulher 

(biografia) 
Helena  Keller RJ: José  Olympio 1955 

09 As confissões de Moll 
Flandres 

Daniel Defoe RJ: José  Olympio 1955 

10 Em busca do amor Marie Jenney Howe RJ: José  Olympio 1956 
11 Maria Madalena R. L. Bruckberger RJ: José  Olympio 1956 
12 A morte não nos separa Daphne Du Maurier RJ: José  Olympio 1956 

 

Trata-se de 11 livros em língua portuguesa, todos da década de 50 e um livro em 

língua alemã, de 1947, nos quais não é possível encontrar marcas leitoras, não havendo 

anotações ou palavras sublinhadas, apenas em alguns volumes pode-se observar o nome e 

sobrenome da irmã de Tecla. Estas obras não correspondem ao total de livros que sua irmã 

possuía, pois, segundo Tecla, muitos materiais foram espalhados entre os familiares ou 

mesmo perdidos. Não foi localizado junto ao acervo, por exemplo, os romances cor-de-rosa 

que Tecla mencionou ter lido na adolescência e que eram comprados pela irmã. Segundo ela, 

sua irmã adquiria muitos livros, que eram comprados nas livrarias ou mesmo por 

correspondência e, por várias  vezes,  reafirmou:  “ela lia muito!”   

Tecla relembrou que alguns anos depois da irmã retornar da Fundação Evangélica de 

Novo  Hamburgo,  ela  esteve  no  Rio  de  Janeiro  trabalhando  com  uma  prima:  “o marido dela 
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[prima] tinha uma empresa e então ela trabalhou lá, depois ela veio embora porque ela 

sempre tinha problema de pulmão.”  Possivelmente  este  fato  explique  a  presença  de  dez  dos  

livros serem de uma mesma editora do Rio de Janeiro.  Tecla contou, ainda, que sua irmã se 

correspondia com uma moça na Alemanha, de  quem  recebia  presentes:  “a minha irmã tinha 

uma correspondente que perdeu o marido na guerra, ele era médico. Tinha um livro que ela 

ganhou dela, todo ilustrado. Ela mandava coisas pra lá e eles mandavam de lá.”  A  única  

recordação destas correspondências é o livro Deutschland in Bildern [Alemanha em imagens], 

de 1947 – um livro predominantemente composto por imagens de diferentes cidades alemãs, 

todas em preto e branco –, com dedicatória indicando o nome da destinatária, da remetente e 

de suas cidades de origem.  

Além dos livros, a irmã também assinava uma revista alemã que era enviada de Santa 

Catarina,  como  explicou:  “porque ela era correspondente um tempo de uma livraria de Santa 

Catarina, e através dela fazia as assinaturas da Burda 43F

45 e desses figurinos alemães”.   Os  

trabalhos manuais, como a costura, por exemplo, foram atividades que a irmã aprendeu na 

Fundação Evangélica, onde cursou Ciências Domésticas. A irmã de Tecla faleceu na década 

de 1990 e mesmo tendo vivido por algum período fora da casa dos pais não se casou, ficando 

a maior parte de sua vida junto aos pais, morando na zona rural.  

Em relação aos livros que pertencem ao acervo particular de Tecla, tem-se um 

conjunto de 37 obras, entre estes a esfera de circulação social privilegiada é a literária. Na 

tabela que segue, observam-se os livros classificados na esfera literária.   

 
Tabela 17 

Livros do acervo particular de Tecla - Esfera literária  
 

Nº Título Autor Local e Editora Ano 
01 Sparkenbroke,  Charles Morgan Ed. Abril Cultural 1974 
02 É proibido chorar J. M. Simmel RJ: Nova Fronteira 1977 
03 Os tambores silenciosos Josué Guimarães SP: Ed. Globo 1977 
04 Cacau  Jorge Amado RJ: Ed: Record 1982 
05 Amor de Verão  Diana Morgan SP: Ed. Globo 1983 
06 Encontro ao Luar  Fayrene Preston SP: Ed. Globo 1983 
07 Diário de um homem traído Pierre Drieu La 

Rochelle 
RJ: Ed. Riografica 1987 

08 A trilha dos Fora da lei  Louis  L’amour SP: Ed. Globo 1987 
09 A montanha do Tesouro  Louis  L’amour SP: Ed. Globo 1987 

                                                             
45 Burda Modas é uma revista de costura e moldes de vestuário, surgiu em 1950, na Alemanha. Atualmente, a 
revista é publicada em 19 línguas e distribuída em 89 países, mas somente em 2010 a Revista Burda Style passou 
a ser distribuída também no Brasil. (http://www.modapraler.com/2007/02/moldes-para-todos.html - Acesso em 
20/11/2011). 
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Nº Título Autor Local e Editora Ano 
10 Mulher sem nome – Dilemas 

e alternativas da esposa do 
pastor 

Nancy Gonçalves 
Dusilek 

Ed. Vida 1994 

11 Topless  Martha Medeiros POA: Ed. L & PM 2002 
12 Férias   Marian Keyes RJ: Bertrand Brasil 2003 
13 Hiroshima John Hershey SP: Companhia das 

Letras 
2004 

14 Lucila: uma adorável tia 
alemã 

Aurélio Decker e  
Ismael Decker 

Porto Alegre: 
Metrópole 

2004 

15 Os catadores de Conchas  Rosamund Pilcher RJ: Bertrand Brasil 2007 
16 A menina que roubava livros  Markus Zusak RJ: Intrínseca 2007 
17 A cidade do Sol  Khaled Hosseini RJ: Nova Fronteira 2007 
18 Crepúsculo   Stephenie Meyer RJ: Ed. Intrínseca 2008 
19 O Fiel da Balança  Taylor Caldwell s.l / s.n. 2009 
20 Melancia  Marian Keyes RJ: Bertrand Brasil 2010 
21 A senhora do jogo  Tilly Bagshawe 

(Sidney Sheldon) 
RJ: Record 2010 

22 O vaso Partido Catherine Caskin s.l / s.n. s/d 
23 A mansão dos Blake Catherine Caskin s.l / s.n. s/d 
24 90 minutos no Céu 

(esfera religiosa)  
Don Piper RJ: Thomas Nelson 

Brasil 
2008 

25 Por que você não quer mais 
ir na igreja? 
(esfera religiosa)  

Wayne Jacobsen e 
Dave Coleman 

RJ: Ed. Sextante 
 

2009 

 

As entrevistas realizadas com Tecla revelaram que após os 50 anos de idade, quando 

ficou viúva, ela voltou a ler com maior intensidade e assiduidade, mas neste período não 

adquiriu muitos livros. Os editados na década de 1970 e 1980, ela não sabe ao certo a 

procedência, afirmando que talvez possam ter sido comprados, presenteados, ou ainda, podem 

fazer parte da coleção de livros de sua irmã.  Ao afirmar não adquirir livros com frequência, 

justificou:  “os livros bom mesmo não são muito baratos. A maioria das leituras que eu fiz era 

da biblioteca, eu não tenho muitos livros, sempre os filhos estudando, então eu não tenho 

muitos.”   No   entanto,   nos   últimos   anos,   Tecla teve a possibilidade de adquirir mais livros, 

visto que 13 obras do seu acervo foram editados entre 2002 e 2010, indicando, portanto, 

aquisições mais recentes. Estes livros não foram comprados de maneira convencional, em 

livrarias, conforme seu esclarecimento:  “sabe de onde eu tenho comprado? Do Avon [risos]. 

Agora ultimamente não tem vindo muito bom, o que vem mais é de autoajuda.”  Tecla  disse  

que comprar através da Revista Avon é uma forma de facilitar a compra, pois não precisa se 

deslocar até a cidade de Pelotas (RS) para comprar um livro, além disso, o preço dos livros 

oferecidos  na  revista  também  motiva  a  compra:  “às vezes são bem baratos os livros do Avon.”  

No município onde Tecla reside, mesmo no meio urbano, não há livrarias, fato que dificulta o 
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acesso aos materiais escritos e, ao mesmo tempo, impulsiona estratégias de aquisição, como é 

o caso da compra através da revista Avon. 

Sobre uma pequena mesa no quarto de hóspedes, uma pilha de livros é colocada à 

parte, sendo caracterizados por Tecla da  seguinte  maneira:  “esses são mais comuns.”  Trata-se 

de nove livros de diferentes esferas de circulação social, em sua maioria guias práticos e 

manuais.  Tecla  não  sabe  a  procedência  destes  livros,  apenas  afirma:  “eu fui guardando esses 

aí.”   

Tabela 18 
Livros do acervo particular de Tecla - Esferas diversas 

 

Nº Título 
01 A calculadora na Tomada de Decisões 
02 Guia de Serviços de 139 cidades 
03 Hinário Luterano 
04 Castelo Forte – devoções diárias 
05 Psicologia Aplicada ao comportamento IV 
06 Psicologia Aplicada ao comportamento V 
07 Dicionário de Economia 
08 O livro de Ouro do Advogado, Executivo, Economista, 

contador, administrador, gerente, professor 
09 Soluções caseiras para problemas do dia-a-dia 

 

Em todo o acervo particular de Tecla, inclusive no conjunto de livros que pertenceram 

a seu pai e a sua irmã, não se observam marcas leitoras. Em alguns livros do pai e da irmã 

apenas o nome destes pode ser visualizado, no entanto, os livros de Tecla não possuem 

nenhum tipo de marca, nem mesmo o seu próprio nome.  

 Além dos livros que possui, Tecla lê também os livros que retira na biblioteca do seu 

município,  espaço  que  passou  a  frequentar  periodicamente  após  a  viuvez:  “depois dos 50 anos 

que eu comecei a ir na biblioteca, eu sempre tirava alguma coisa.”  Em  todas  as  entrevistas  

Tecla referiu-se à Biblioteca Municipal44F

46 como um lugar de muitas opções de leitura,  a qual 

teria contribuído significativamente para o seu acesso a diferentes obras.  

Deste modo, procurou-se investigar que obras eram retiradas e com que frequência 

Tecla costumava visitar a biblioteca. Para isso, realizou-se em 2010 uma visita à biblioteca 

                                                             
46 Trata-se da biblioteca do município de Canguçu (RS) que possui cerca de 53 mil habitantes. Conforme 
informações fornecidas pela bibliotecária, o município possui esta biblioteca em funcionamento desde o ano de 
1945. Atualmente, a biblioteca tem um acervo de aproximadamente 12 mil volumes, mantidos e atualizados com 
verbas municipais e com o auxílio de programas do governo federal.  
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em busca de tais informações. Nesta ocasião, a bibliotecária comprometeu-se em localizar os 

registros de empréstimo de livros e disponibilizá-los à pesquisa. Em uma segunda visita, no 

mesmo ano, foram analisados dois cadernos de registro, tipo espiral, sendo o único material 

localizado pela bibliotecária.  Nestes cadernos constavam as retiradas de livros dos anos de 

2005 e 2006, com o registro do nome de quem realizou o empréstimo, a data de saída, o título 

do livro retirado e a data de devolução. A partir destas informações foi possível observar, 

especialmente, o número de livros e a periodicidade das retiradas feitas por Tecla, conforme 

exposto na tabela abaixo. 

 

 

 
Tabela 19 

Livros retirados por Tecla da Biblioteca Municipal de Canguçu 
 

Data de retirada 
em 2005 

Nome dos livros Data de 
devolução 

30/05 O Vento de Santana 
O Pintor de Retratos 

06/06 

08/06 O Zahir  
Deus de Raquel 

15/06 

23/06 Uma Lágrima de mulher 
Jardins de Inverno 

30/06 

08/07 Topless 
Um quarto de légua em quadro 

15/07 

18/08 O matuto 
Noite 

25/08 

25/08 Divã 
Manhã Transfigurada 

01/09 

06/09 O pecado de todos nós 
O ditador 

13/09 

19/09 3 livros de Romance 26/09 
29/09 Dona Anja 

Enquanto a noite não chega 
06/10 

06/10 A Ferro e Fogo I e II 13/10 
24/10 Parcerias 

A festa no Castelo 
01/11 Renovou 

03/11 A asa esquerda do Anjo 
Água mãe 

10/11 Renovou 

22/11 Caetés 
Depois do último trem 

29/11 

06/12  O galopo de amor 
A guerra no Bom fim  

13/12 Renovou 

20/12 O rio do meio 
Por um fio 

27/12 Renovou 

28/12 Noite  
É fácil matar  

04/01/2006 
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Data de retirada 
em 2006 

Nome dos livros Data de 
devolução 

19/01 Divã 
A sentinela 

Não consta 

01/02 Vilas dos confins 
Amor de Perdição 

08/02 

08/02 O médico de Stalingrado 
Mamãe não pode saber 

15/02 

13/02 2 livros – Romances 20/02 
10/03 Levanta-te e Anda   

Merlo 
17/03 

30/03 São Bernardo 
Sargento Getúlio 

06/04 

11/04 A noviça de Burgh 18/04 
20/04 Entrega Especial 

Dez quase amores 
27/04 

04/05 O amor nos tempos de cólera 11/05 
23/05 Infância 30/05 
29/05 O gato no escuro 

Na M. do R.P. senti e chorei 
05/06 

 

 Conforme os registros da Biblioteca Municipal, Tecla retirou entre maio de 2005 e 

junho de 2006, quarenta e seis livros, praticamente um por semana. Percebe-se que 

normalmente eram retirados dois livros de cada vez, com um período de alguns dias de 

intervalo entre a devolução e a nova retirada. Após 2009, Tecla disse não ter ido com tanta 

frequência à Biblioteca devido a problemas de saúde: “com  o  negócio  de  eu  tá  ruim  do  joelho,  

pra mim ir pra Biblioteca fica ruim, porque tem que subir”.  Tal  fato  tem  levado  Tecla  a  reler  

alguns livros do seu acervo particular e adquirir novos livros através da Revista Avon. 

 Michèle Petit (2008), em seu estudo sobre os jovens leitores na França, refere-se à 

importância dos mediadores da leitura, que podem ser desde um professor, um bibliotecário, 

até um amigo. Neste sentido, para a autora, a biblioteca, quando não é utilizada apenas como 

um lugar de realizar tarefas escolares, ou seja, como lugar de obrigação, pode tornar-se  “como  

uma  terra  de   liberdade,  de  eleição”  (PETIT,  2008,  p.168).  Uma  biblioteca  também  pode  ser  

um lugar ideal de mediação, conforme descreve uma   de   suas   entrevistadas:   “a   biblioteca  

ideal? É aquela em que a pessoa entra, procura alguma coisa, um livro, e logo descobre 

outro.”   (PETIT,   2008,   p.179).   Isto   é   o   que   Tecla   parece   ter   encontrado   na   Biblioteca  

Municipal, a qual frequentava assiduamente, um lugar de liberdade, de descobertas, um ponto 

de encontro com os livros lidos por prazer, por deleite. Para Petit (2008), é esta a razão de ser 

das  bibliotecas:  “permitir  a  cada  um  o  acesso  a  seus  direitos  culturais,  o  acesso  a  um  universo  

cultural mais  amplo.”  (PETIT,  2008,  p.177). 
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Além dos livros, Tecla é leitora do jornal Zero Hora e das Revistas Veja 45 F

47 e 

Seleções46F

48. O jornal e as revistas são adquiridos através de assinatura, realizadas juntamente 

com o seu filho que mora ao lado de sua casa. Segundo ela, estas são leituras atualizadas e 

indispensáveis:  “nós recebemos o jornal sábado e segunda, na terça vem a revista [Veja] e 

depois uma vez por mês vem a Seleções. E quando chega o jornal eu não deixo, e o que eu 

mais gosto é do caderno Donna 47F

49.”  Além  da  variedade  de  notícias  e  artigos  disponibilizados  

nas revistas e no jornal, para Tecla, ler as notícias é sempre melhor do que ouvi-las na 

televisão:  “a  diferença  é  que  se  eu  não  entendi,  no  jornal  eu  posso  voltar  atrás  e  ler  de  novo.”  

A este respeito, Petit (2008)  considera que a leitura supera o audiovisual, porque abre espaço 

para sonhar, permitindo ao leitor elaborar o seu próprio mundo. Entre os leitores entrevistados 

pela autora, uma senhora moradora no meio rural, assim como Tecla, refere-se à leitura e ao 

tempo   que   ela   oferece:   “na   televisão   é   tudo   rápido,   a   leitura   deixa   mais   espaço   para   a  

imaginação  do  que  a   imagem”.   (PETIT,  2008,  p.80).  Neste   sentido,  a   leitura  oferece   tempo  

para  pensar,  refletir,  para  voltar  à  notícia,  para  reler,  “podemos dispor de nosso tempo, em vez 

de estarmos sempre forçados a nos adaptarmos ao tempo dos outros, ao tempo da publicidade, 

do clip, dos talk-shows da  televisão.”  (PETIT,  2008,  p.79). 

A leitura de jornal, a presença de revistas e livros não é algo novo na trajetória de 

Tecla. Ela mencionou que na infância presenciava a ansiedade do pai ao aguardar a chegada 

do jornal impresso e a importância dispensada a este meio de comunicação. Desde a década 

de 1930 seu pai recebia o jornal em língua alemã, enviado através de carroças ou caminhões 

comerciais que percorriam longo caminho até chegarem à colônia, conforme relembrou: 

“tinha o jornal alemão, primeiro vinha de São Leopoldo e depois, negócio da guerra, 

terminaram com tudo, porque ele [pai] preferia ler em alemão, o português pra ele era difícil, 

como eu hoje com um livro em alemão.”   Com  os   episódios   da   II  Guerra  Mundial,   seu   pai  

passou a assinar um jornal do Estado de Santa Catarina, que trazia notícias da comunidade de 

imigrantes alemães, e um jornal local, da cidade de Pelotas, ambos em língua portuguesa.  

                                                             
47 Veja é uma revista semanal brasileira, publicada pela Editora Abril, que trata de temas do cotidiano da 
sociedade brasileira e do mundo, como política, economia, cultura e comportamento. Tecnologia, ecologia e 
religião por vezes também são abordados. Possui seções fixas de cinema, literatura, música, entre outras 
variedades. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Veja - Acesso em 16/01/2012). 
48 Seleções é o nome que recebem as versões brasileiras e portuguesas da Reader’s  Digest, revista mensal criada 
em 1922 nos Estados Unidos. Atualmente é publicada em 35 línguas e distribuída em 120 países. No Brasil 
circula desde fevereiro de 1942. Trata de assuntos diversos, incluindo saúde, anedotas, conhecimentos gerais e 
biografias diversas. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%B5es – Acesso em 16/01/2012). 
49 Donna é um caderno especial dominical do Jornal Zero Hora, que trata de temas como beleza, moda, 
relacionamento, comportamento e saúde.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cotidiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Veja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1942
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anedotas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biografia
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Assim, a cultura escrita, através do jornal, foi o primeiro meio de informação existente no 

meio  rural,  como  evidenciou  Tecla:  “no início era o jornal, o primeiro era o jornal. E depois 

tinha a Galena, que o meu irmão fabricou em uma caixa de charuto, tinha que colocar fone 

de  ouvido  e  uma  antena  bem  alta”. Galena é um rádio produzido através de mineral galena, 

que permitia captar os sinais radiofônicos sem necessidade de energia externa. 

A assinatura de jornais vindos de longa distância, a produção caseira de rádio de 

galena, são práticas que evidenciam as estratégias de inserção dos moradores rurais nos 

acontecimentos sociais, diante do isolamento geográfico. Tecla não herdou apenas o acervo 

de livros que pertenceu à sua família, mas herdou também a disposição para a prática da 

leitura, para a busca do conhecimento, para o exercício da cidadania. Conforme indica Lahire 

(2005, p.21), quando a socialização ou a instalação corporal dos hábitos tiver ocorrido de 

forma precoce, regular e intensa, mais propício será de ter-se uma disposição fortemente 

interiorizada. Tecla demonstrou ter incorporado na casa paterna um estoque de disposições 

que embora tenham ficado em estado de vigília durante parte de sua vida, encontraram 

contextos de atualização e de reorganização em outro momento de sua trajetória. (LAHIRE, 

2002). Atualmente, Tecla é uma leitora de jornais, revistas e, especialmente, de livros 

literários. Através da ficção ela diz ter a possibilidade de viver em outros espaços, de 

conhecer outras culturas, de visualizar outras paisagens: eis os sentidos atribuídos às leituras 

que realiza.   

 

4.6  Ondina: a materialidade de sua Bíblia revela suas práticas de leitura 

 

“O  meu  livro  é  a  Bíblia,”  esta afirmação de Ondina é a demonstração da relação que 

estabelece com leitura. Ondina é uma leitora da Bíblia que compreende a leitura como uma 

prática de reverência e fé.  Quando questionada sobre a leitura de outros gêneros literários, 

afirmou:   “não, outro livro não, porque se eu quiser ler outra coisa eu arrumo, mas minha 

leitura é da Bíblia.”  Nas   duas   primeiras   entrevistas   realizadas,  Ondina   disse   ler   somente   a  

Bíblia, sendo este o único livro que possuía. Contudo, em encontros posteriores, outros 

materiais foram evidenciados, enquanto textos secundários, lidos paralelamente à leitura 

Bíblica. O lugar reservado ao pequeno acervo de livros de Ondina é o mesmo se comparado 

aos demais leitores investigados, trata-se do guarda-roupa, e somente nas últimas entrevistas 
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foi que estes materiais foram sendo disponibilizados. Entre os livros, a única esfera de 

circulação social observada foi a religiosa, como se vê na relação que segue: 

Tabela 20 
Livros do acervo particular de Ondina – Esfera Religiosa 

 
Nº Título Autor Editora Ano 
01 Orando em Família: 

Meditações Diárias 
Martin Weingaerner Encontro 

Publicações 
2007 

02 Castelo Forte: meditações 
diárias 

Darci Drehmer  Ed. Concórdia. 2009 

03 Orações: para todos os 
momentos 

Cristina Marques SBN Editora 2008 

04 Vencendo a Depressão Paulo Sergio Einsfeld  2007 
05 Agenda das Crianças. IECLB s/autor s.l. / s.n. 2008 
06 Agenda das Crianças. IECLB s/autor s.l. / s.n. 2009 
07 Agenda das Crianças. IECLB s/autor s.l. / s.n. 2010 
08 Hinário da Igreja Evang. de 

Confissão Luterana do Brasil 
s/autor s.l. / s.n. s/d 

 

Trata-se especialmente de livros de oração e devoções diárias. Os dois primeiros 

apresentam meditações bíblicas para todos os dias do ano, em forma de pequenos artigos de 

leitura diária. Um dos livros foi presente do genro de Ondina e o outro ela mesma comprou, 

sendo este o único entre os oito listados que afirmou ter comprado. O livro de nº 03 ela 

ganhou de uma amiga, contém orações para momentos de agradecimento e para ocasiões de 

dificuldades. O livro nº 4, sobre o tema depressão, Ondina recebeu do pastor de sua igreja. 

Ainda, entre seus materiais, o Hinário Luterano, um livro com hinos que são cantados durante 

os cultos religiosos que frequenta, e três agendas infantis, que trazem para cada dia do ano 

mensagens bíblicas.   

Em relação às agendas infantis, Ondina contou que foram os netos que ganharam na 

igreja, mas que não utilizaram como agenda, então, deram para ela ler as mensagens bíblicas: 

“eu também tô lendo os que eles [netos] trouxeram da igreja, é das crianças, mas eu não me 

importo, é muito importante também”.   Mesmo   as   agendas   apresentando   mensagens  

direcionadas às crianças, Ondina parece não importar-se com a linguagem dos textos, e 

“aproveitá-las”  para  a  leitura.  Desta  forma,  um  suporte  destinado  especialmente  para  a  escrita,  

sendo produzido para crianças, é utilizado para a leitura de uma senhora de 74 anos, pois 

segundo  Ondina  seu  conteúdo  é  “muito importante também”.  São  os  usos,  as  estratégias  de  

acesso, as redes que se estabelecem, neste caso entre netos e avó, e os sentidos atribuídos aos 

textos   que   revelam   a   liberdade   dos   leitores,   como   ensina   Petit   (2008,   p.22):   “a   leitura   tem  
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muitas faces e é marcada ao mesmo tempo pelo poder absoluto que se atribui à palavra 

escrita,  de  um  lado,  e  pela  irredutível  liberdade  do  leitor,  do  outro.”   

Em relação ao acesso aos materiais escritos, para Ondina atualmente existe maior 

facilidade na aquisição, pois os custos são menores e existe maior disponibilidade de 

impressos,  especialmente  na  igreja  e  na  escola.  Conforme  suas  palavras:  “no tempo dos meus 

filhos não tinha isso, agora os netos sim, mas os filhos também iam no culto infantil 48F

50 e na 

escola, mas não tinha isso de livros pra levar pra casa”.  Segundo  ela,  atualmente,  a  própria  

igreja possibilita a aquisição de livros e outros materiais para leitura, o que não acontecia 

anteriormente. Contudo, nem sempre ela pode comprá-los, devido às despesas com outras 

demandas,  como  a  saúde:  “a minha leitura mesmo é a Bíblia. E depois o devocionário [livro 

de devoções diárias], eu li todo o do ano passado e esse ano eu ainda não busquei. Ele 

[marido] tá muito doente e aquele devocionário tem que ser pago e então eu disse, deixa pra 

mais tarde e depois eu recupero aqueles dias.”   Por   fim,   considerou:   “todos são sobre a 

Bíblia,”   sendo   assim,   estando   todos   relacionados   à Bíblia, a leitura bíblica diária seria 

suficiente  para  “alimentar  sua  fé”.    No  entanto,  mesmo  ao  afirmar  sua  preferência  pela  leitura  

da Bíblia, percebe-se que outros livros religiosos são utilizados, como é o caso dos livros de 

meditações diárias, embora nem sempre tenha disponibilidade financeira de adquiri-los.   

É possível perceber que seu acervo de livros religiosos é atual, todos os volumes 

foram editados nos anos 2000. Quando questionada sobre a possibilidade de possuir materiais 

impressos mais antigos, Ondina indica para, além das dificuldades de acesso, a cultura do não 

guardar. Inicialmente, ela recordou-se do material escolar, da ardósia, antigo suporte de 

escrita, e do caderno que também utilizou no período escolar. Mas segundo afirmou, esse 

material  ficou  na  casa  de  seus  pais  e  “minha cunhada deve ter colocado tudo no fogo, não se 

guardava essas coisas”.   Do   mesmo   modo,   disse   que   os   folhetos   que   eram   recebidos   ou  

adquiridos   na   igreja   com   o   tempo   “eram deixados de lado e se perdiam”.   Com   este  

comentário refere-se ao hábito de não guardar ou de não reservar espaço específico na casa 

para a organização dos materiais escritos, o que parece ainda ocorrer nos dias atuais. Contudo, 

sua primeira Bíblia foi preservada mesmo depois de ter sido substituída, certamente por ser 

reconhecida como um livro diferenciado, por vezes não sendo considerado como um livro, 

mas como objeto sagrado.  

                                                             
50 O culto infantil é uma reunião destinada somente às crianças, que ocorre normalmente no mesmo horário do 
culto luterano, momento em que as crianças ouvem histórias bíblicas e são normalmente presenteadas com 
livretos. 
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A primeira Bíblia de Ondina em língua portuguesa, visto que na casa paterna havia 

somente uma Bíblia em língua alemã, foi um presente de casamento do pastor que realizou a 

cerimônia de seu matrimônio. Em 2007 foi presenteada por sua filha com uma nova Bíblia, 

editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, em 2001, com uma nova tradução atualizada para a 

linguagem de hoje. Esta é a Bíblia que Ondina lê atualmente, e que esteve em suas mãos 

durante as entrevistas realizadas. A primeira Bíblia, que foi lida por quatro vezes 

integralmente, somente foi disponibilizada durante a quinta entrevista. Percebeu-se 

posteriormente, que um dos motivos para que a Bíblia não estivesse sido colocada a 

disposição antes, mesmo diante de solicitações, justificava-se pelo estado de conservação da 

mesma. Guardada no fundo de um guarda-roupa, sem capa, com muitas dobras e com folhas 

amareladas, manchadas e soltas, a antiga Bíblia foi dada a ver com certa relutância.  

Ambas as Bíblias não possuem marcas leitoras manuscritas, não havendo nenhum tipo 

de  anotação  em  suas  páginas.  Ondina  disse  que  não  tem  por  hábito  “sinalizar”  passagens  que  

lhe   chamam   atenção   ou   escrever   a   respeito   do   que   lê,   pois,   segundo   ela:   “fica tudo no 

coração”.   Entre   as   páginas   havia   apenas   alguns   folhetins   com   mensagens   religiosas,   uma  

imagem de Santo Antônio e outra do Sagrado Coração de Cristo, que serviam como 

marcadores de texto.  Na imagem que segue pode-se visualizar a materialidade da primeira 

Bíblia de Ondina: 

 
                                                  Figura 9: Bíblia de Ondina 
 

Ao  disponibilizar  a  Bíblia,  Ondina  esclareceu:  “ela tem mais de 50 anos!”  E  ainda:  “eu 

ganhei   no   meu   casamento,   e   aquilo   virou   tudo   em   pedaço,” demonstrando certo 

constrangimento com o atual estado de conversação do livro. Posteriormente, a situação de 
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desgaste da Bíblia foi justificada com as seguintes palavras: “a   minha   cunhada   também  

ganhou uma Bíblia de casamento, mas acho que tá novinha, a minha não ficou novinha!” 

Com esta afirmação Ondina quis dizer que sua Bíblia foi intensamente utilizada, por este 

motivo  “não ficou novinha”,  ao  contrário  da  Bíblia  da  cunhada  que   foi  conservada  devido  à  

falta de uso. Sua atual Bíblia também possui alguns sinais de desgaste em razão do manuseio. 

Assim como indica Chartier (2004) sobre a prática de leitura intensiva, que se limita a um 

corpus restrito de textos, os quais são lidos e relidos, por vezes, memorizados e conhecidos de 

cor, a prática de leitura intensiva de Ondina, revela-se também através da materialidade de 

sua Bíblia, ou seja, como afirma Chartier (2004, p.8), uma obra não existe fora de sua 

realidade física, assim, o uso irrestrito, diário e intensivo da Bíblia, pode ser observado no 

atual estado de desgaste material deste suporte. 

A prática constante de leitura de Ondina ocorre de duas maneiras: através da leitura 

integral de todos os livros da Bíblia e da releitura de alguns livros eventualmente. Ondina 

justifica estas duas práticas intensivas de leitura de forma diferente, para ela a leitura integral 

de   toda  a  Bíblia  é  motivada  unicamente  pela   fé:   “porque eu tenho muita fé, então a minha 

religião é lê a Bíblia. (...). Me traz alegria, eu fico tão feliz, quando eu tava ruim mesmo, a 

Bíblia que me levantou.”    Já em relação à releitura de apenas alguns textos explicou que o 

propósito  é  outro:  “eu tô cortando pasto, tô capinando, eu tô trabalhando na lavora, e fico 

pensando o que li ontem. (...) Fico pensando como é que foi, como é que é, aí eu tenho que ler 

de novo.”   Deste   modo,   Ondina   distingue   o   ato   intensivo   de   ler   motivado   pela   fé,   que   se  

relaciona a seus sentimentos mais íntimos, da releitura de alguns textos, que ocorre de modo a 

relembrar ou a buscar um melhor entendimento sobre o que já havia sido lido. 

Os estudos sobre a história da leitura, realizados por autores como Darnton (1995) e 

Chartier (2004), indicam que nos séculos XVI e XVII a leitura como exercício espiritual era 

predominante,   quando   “para   a   grande   parte   das   pessoas,   a   leitura   continuava   a   ser uma 

atividade   sagrada”   (DARNTON,  1995,   p.160).  As   práticas   de   leitura   foram   sendo   alteradas  

com o tempo, mas sem que antigos modos de ler desaparecessem por completo, é o que 

lembra   Chartier   (2004)   ao   afirmar:   “numerosos   são,   de   fato,   os   leitores   ‘extensivos’   em  

tempos   de   leitura   ‘intensiva’,   (...)   o   inverso   é  mais   verdadeiro   ainda.”   (CHARTIER,   2004,  

p.100).  

Ondina é uma leitora religiosa, que lê intensivamente, motivada, especialmente, pela 

sacralidade do texto bíblico, demonstrando que nos dias atuais, diferentes leitores e maneiras 

de ler coexistem, compondo o mosaico das práticas sociais de leitura.  
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4.7  As maneiras de ler na experiência dos indivíduos leitores 

Os acervos particulares apresentados permitem visualizar no conjunto das obras 

listadas o perfil dos leitores entrevistados. As esferas de circulação social mais presentes entre 

os livros arrolados – histórica, literária, didática e religiosa, em especial, – possibilitam 

compreender as preferências de leitura dos seis indivíduos analisados. Os assuntos de maior 

interesse de suas leituras referem-se a aspectos relacionados à origem familiar, a 

acontecimentos que marcaram suas trajetórias, a fatos que correspondem à história regional 

ou local, ou ainda, como afirma Petit (2008, p.78), são leituras de temas que permitem 

“pensar  a  própria  vida,  com  a  ajuda  de  textos  de  ficção  ou  de  testemunhos  que  tocam  no  mais  

profundo da  experiência  humana”.     

Para Lahire (2002), são variados os fatores que produzem as preferências literárias dos 

leitores, aspectos profissionais, sociais ou econômicos não agem sozinhos, mas dependem do 

estoque de resumos de experiências incorporados (LAHIRE, 2002, p.96), ou seja, da gama de 

situações vivenciadas por cada ator que, somadas, produzem suas experiências sociais. Assim, 

também, os gostos literários podem variar conforme o momento do ciclo social vivenciado:  

 
Este gosto ou esta sensibilidade literária, que pode variar individualmente 
segundo o momento na trajetória social do leitor, segundo sua situação social 
no momento da leitura (criança, adolescente, adulto, idoso...; vivendo como 
solteiro, casado ou divorciado), segundo sua pertença sexual, segundo as 
experiências sociais que o marcaram duravelmente ou que o absorvem no 
período da leitura. (LAHIRE, 2002, p.96). 
 

Nos casos analisados, a preferência literária parece estar voltada a temas que de algum 

modo fazem trabalhar as experiências sociais marcantes, as memórias de infância ou 

adolescência, características da nostalgia vivenciada neste momento do ciclo de vida. Assim, 

na relação que estes leitores estabelecem com a leitura, os temas eleitos estão em consonância 

entre o passado experimentado e a situação atual, que proporciona a sensação de viver novas 

experiências,   ou   seja,   uma  prática   na   qual   o   leitor   “se   reconhece   ao  mesmo   tempo   em  que  

descobre outros universos, encontra o conhecido através da descoberta de personagens, de 

lugares  e  de  situações  desconhecidas.”  (LAHIRE,  2002,  p.95).   
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Outro aspecto a ser considerado na análise dos acervos, conforme Chartier (2001), diz 

respeito ao fato de que, para além de vincular os objetos impressos aos grupos sociais a que 

pertencem, torna-se mais pertinente compreender a utilização e o consumo que estes grupos 

fazem dos impressos. Segundo o autor, é necessário acrescentar ao conhecimento da presença 

dos livros, as maneiras de ler (CHARTIER, 2001, p.79). Ainda Chartier (2001), ao se referir 

às pesquisas relacionadas à história das práticas de leitura da sociedade do Antigo Regime 

europeu,  afirma  que,   “falta  às  enumerações  dos   livros   impressos  ou  possuídos  uma  questão  

central, a dos usos, dos manuseios, das formas de apropriação dos materiais impressos. 

(CHARTIER, 2001, p.78). Assim, é fundamental compreender que o ato de ler produz 

sentidos  plurais  e  móveis  que  estão  relacionadas  às  “maneiras  de  ler,  coletivas  ou  individuais,  

herdadas ou inovadoras, íntimas ou públicas e de protocolos de leitura depositados no objeto 

lido,  (...)  em  conformidade  com  os  hábitos  de  seu  tempo.”  (CHARTIER,  2001,  p.78).   

Em relação às maneiras de ler, Chartier (1994) aborda em seus estudos as mudanças 

pelas quais estas práticas passaram ao longo dos anos, como já referido anteriormente. 

Conforme o autor a primeira revolução das práticas de leitura estaria relacionada à 

modalidade   física   e   corporal   do   ato   de   ler   “que   incide   sobre   a   importância   decisiva   da  

passagem de uma leitura necessariamente oralizada, indispensável ao leitor para a 

compreensão  do  seu  sentido,  a  uma  leitura  possivelmente  silenciosa  e  visual.”  (CHARTIER,  

1994, p.98). A passagem da leitura oral para a leitura silenciosa teria ocorrido durante a 

longa Idade Média, tornando-se prática recorrente no século XIV entre a aristocracia leiga. 

Essa revolução foi sucedida por uma segunda, relativa ao estilo de leitura, situada na segunda 

metade do século XVIII, na qual a leitura intensiva, limitada a um seleto número de textos, 

que são lidos e relidos, é alterada por uma prática de leitura extensiva, ávida e veloz, que 

consome significativo número de impressos. Contudo, diante das revoluções nas maneiras de 

ler, não houve a substituição de uma prática pela outra, mas a ampliação de uma em relação à 

outra,   como   esclarece   Chartier   (2001,   p.89):   “valeria   dizer   que   esse   estilo   antigo   estava  

desaparecendo no curso do século XVIII e que existiu somente antes? Sem dúvida que não, 

seria necessário reinterpretar a oposição entre os dois modos de leitura.”   Os   leitores  

analisados apresentam práticas de leitura silenciosas e extensivas, com exceção de Ondina, a 

leitora da Bíblia, que lê intensivamente, de forma silenciosa. Para Nei a leitura silenciosa 

representava  agilidade:  “eu leio só com os olhos, tem pessoas que leem baixo pronunciando 

as palavras, aí fica uma leitura que o sujeito lê um poucadinho por dia.”   
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De modo contrário à representação da leitura enquanto prática oralizada e coletiva, 

própria dos grupos camponeses, recorrente nos estudos sobre as práticas de leitura na 

sociedade antiga (CHARTIER, 2001, p.93), nesta investigação nenhum dos leitores relatou 

lembranças de momentos de leitura coletiva em voz alta, realizada durante reunião familiar. 

Mesmo para aqueles que cresceram em famílias em que os pais tinham o hábito da leitura, 

como no caso de Tecla e Nei, a leitura não é relembrada como uma prática coletiva e oral. De 

igual forma, os leitores em evidência afirmaram que nunca leram para seus filhos. Henrique 

teve doze filhos, com os quais disse ter tido grande preocupação em relação ao ensino da 

cultura escrita. Por várias vezes em seus relatos relembrou os momentos em que os filhos 

eram   colocados   sentados   em   volta   da   mesa,   e   assim:   “enquanto a mulher fazia a janta eu 

lecionava”.  Contudo, nestas oportunidades Henrique não lia para os filhos, mas apenas lhes 

ensina a ler, escrever e fazer as quatro operações. As leituras que realizava ocorriam de forma 

individual,  para  a  sua  própria  instrução:  “ali eu bebia do conhecimento pra depois ensinar os 

filhos.”  Assim,   a   família   apenas   presenciava   a   leitura   como  um  exemplo   de   instrução   a   ser  

seguido, mas como prática silenciosa e individual.   

Ondina, ao realizar a leitura da Bíblia, falou que nunca teve por hábito ler em voz alta 

para o marido, os filhos ou  os  netos:  “sempre em silêncio, não leio alto, sempre quietinho.”  

No  entanto,  os  ensinamentos  bíblicos  são  transmitidos  para  a  família  de   forma  oral:   “muitas 

vezes eu explico tudo, mas as crianças não dão muita atenção, eu já expliquei muitas vezes o 

livro de Jó, como aconteceu, como é que aconteceu, para ele também [marido], mas a leitura 

é em silêncio.”  Conforme  Chartier  (2001),  “essa  leitura  ouvida  não  distingue  o  ler  do  contar  e  

alimenta-se  dos  mesmos  textos  escutados  muitas  vezes.”  (2001,  p.84).  Sendo  assim,  pode-se 

considerar que com o ato de contar as passagens bíblicas, a partir da leitura do texto impresso, 

Ondina estaria realizando não uma leitura oral, mas de modo semelhante, a oralização da 

leitura. Portanto, a prática de leitura religiosa, oral e intensiva, caracterizada em estudos sobre 

história da leitura, é reafirmada também no caso de Ondina.  

No entanto, para Chartier (2001, p.89), as maneiras de ler não se limitam a estes dois 

grandes modelos, havendo outros aspectos a serem analisados em relação aos modos de ler, a 

exemplo dos protocolos de leitura. A leitura é, portanto, uma prática que envolve o corpo 

leitor que interage com o texto, que ocupa um espaço, um horário e exige determinada 

posição  corporal.  Goulemot  (2001)  fala  do  ‘rito’  da  leitura,  da  instituição  do  corpo  que  lê.  Ao  

longo dos anos, as práticas de leitura foram desenvolvidas em diferentes posições corporais e 

mediante alternados suportes técnicos de auxílio a esta prática (vela, lampião, abajur). Para 
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Goulemot   (2001),   “somos   um   corpo   leitor   que   cansa   ou   fica   sonolento,   que   boceja,  

experimenta dores, formigamentos, sofre de cãibras”  (p.109).  Os  livros  também  determinam  a  

posição  e  o  lugar  da  leitura,  por  exemplo,  “ler  em  público  uma  obra  de  filosofia  ou  um  texto  

pornográfico é reconhecer, através da provocação, que tais livros constituem por si mesmos o 

espaço de suas leituras.”   (GOULEMOT,   2001,   p.109)   Desta   forma,   para   o   autor,   o  

comportamento dos leitores é tanto uma imposição quanto uma livre escolha, e destas atitudes 

leitoras que os sentidos são constituídos e empregados aos textos lidos. 

Os leitores analisados nesta pesquisa também relatam as alterações pelas quais os seus 

modos de ler passaram ao longo dos anos, em especial ao horário destinado à leitura. 

Henrique, por exemplo, disse que atualmente não tem hora nem local para ler, fazendo dos 

livros seu principal entretenimento, mas prefere ler durante o dia devido à melhor iluminação, 

especialmente, sentado à sombra de uma árvore durante os meses de verão. No entanto, 

durante a vida profissional, por ter pouco tempo para dedicar-se à leitura, era à noite, ao lado 

de uma mesa que costumava ler: “de noite e sem luz elétrica, era lampião de querosene. Eu 

tinha um especial legítimo da Alemanha com uma copada de porcelana, então ele dá luz pra 

baixo e clareia, é um enorme dum lampião. Eu usava pra leitura, em cima da mesa, e para 

lecionar a turma de filho.”  Atualmente  Henrique  possui   luz  elétrica,  mas  tem  dificuldade  de  

ler à noite em razão da presbiopia (vista cansada), contudo, afirma orgulhoso não necessitar 

de óculos para ler durante o dia. 

Para Nei, a posição de preferência para realizar suas leituras era com o livro sobre a 

mesa, de modo que pudesse debruçar-se sobre o exemplar, postura que julgava ser a mais 

confortável e adequada ao ler. Quanto ao horário de suas leituras, percebe-se o hábito de ler 

após o almoço, momento da sesta da família, antes do trabalho da tarde, assim como fazia na 

infância e na adolescência na casa paterna, foi uma prática interiorizada e conservada ao 

longo dos anos. Segundo ele, ler após o almoço era uma prática comum, mesmo diante dos 

argumentos contrários de sua esposa. Para a esposa de Nei, o ato de ler neste horário seria 

prejudicial à saúde, momento em que a leitura deveria ser evitada. No entanto, para ele isso 

não passava de crendice popular, sendo este um dos horários de maior preferência para 

realizar suas leituras. Os estudos sobre a história da leitura trazem relatos do século XVIII 

que, de igual modo, consideravam a leitura em determinadas circunstâncias como ato 

prejudicial à saúde. Darton (1995) refere-se ao debate sobre a febre de leitura na Alemanha 

neste período, temida por seus efeitos morais, políticos e pelos prejuízos à saúde pública. 

Conforme o autor, mesmo aqueles que percebiam a leitura de forma positiva, faziam 
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considerações   sobre  as  consequências   físicas  do  ato  de   ler:   “tomava por certo que nunca se 

devia ler logo após comer, nem quando se estivesse de pé. Mas com uma disposição correta 

do corpo, podia-se   fazer  da   leitura  uma   força  benéfica”  (DARNTON,  1995,  p.  160).  Assim,  

percebe-se que os discursos que consideram os elementos físicos da prática da leitura 

perduram ao longo dos séculos. 

Para Antonio e Ismael, após a aposentadoria, o principal entretenimento são os livros. 

Em seus relatos não evidenciam um lugar ou uma posição de preferência para realizarem suas 

leituras, embora admitam que durante a vida profissional o período da noite era o que 

destinavam à leitura. No entanto, demonstraram acreditar haver posturas e lugares que não são 

condizentes à atitude de um leitor, por exemplo, segundo seus relatos, nunca leram sentados 

sobre a cama, não reconhecendo este como um lugar adequado à prática de leitura. Como 

afirma Darnton (1995), além das atitudes próprias às gerações, há uma disposição pessoal de 

cada um em relação à posição adequada à leitura. 

Nos depoimentos de Tecla, a figura do pai leitor é lembrada intensamente, inclusive 

em relação à postura corporal que assumia ao ler. Segundo contou, seu pai sentava-se após o 

trabalho rural, cobria as pernas com uma manta e, assim, deleitava-se com seus livros. 

Durante duas das entrevistas realizadas, Tecla estava sentada com as pernas cobertas por uma 

manta e recordava-se  do  pai  afirmando:  “assim  como estou, com os pés tapados, ele tapava, 

sentava e ali ele lia.”  Esta  é  uma  das  posturas  preferidas  por  Tecla  ao  realizar  suas   leituras, 

sentada no sofá com as pernas cobertas por uma manta. Observa-se que os modos de ler 

presentes na casa paterna foram incorporados e conservados, inclusive, no que diz respeito ao 

horário destinado à leitura. Durante a infância e a adolescência Tecla aprendeu que a leitura é 

uma prática a ser realizada quando o dia chega ao fim e as atividades de trabalho foram 

encerradas.  Em  relação  ao  horário  destinado  à  leitura  na  casa  paterna,  ela  disse:  “era de noite, 

porque naquele tempo a gente tinha muitas obrigações, não é como hoje.”  Atualmente,  Tecla  

está aposentada, mora sozinha e, apesar da convivência diária com os filhos e os netos, que 

fazem algumas refeições em sua casa, as obrigações e os afazeres diários são menores. 

Contudo, a leitura é uma prática que continua  a  ser  realizada  à  noite:  “durante o dia eu faço 

tricô, crochê, às vezes escuto rádio. Mas sempre leio à noite, e nos domingos de tarde, aí eu 

sento na cama e leio”.  Durante   o   dia   fazer   tricô   e   crochê   é   algo   permitido   e   “bem   visto”,  

como uma conduta  correta  a  uma  “dona  de  casa”,  que  se  dedica  a  uma  atividade  útil.     

Michele Petit (2008), ao referir-se à prática de leitura de moradores rurais da França, 

menciona ao interdito da leitura enquanto prática do ócio. Como afirma:   
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Ao ler, a pessoa se entrega   a   uma   atividade   cuja   “utilidade”   não   é   bem  
definida. Nossos interlocutores se referiam a essa prescrição secular da 
seguinte  forma:  “não  se  deve  perder  tempo”,  “não  se  deve  ficar  desocupado”,  
“não  se  deve  ficar  sem  fazer  nada”.  Eles  recordavam  essa  ética compartilhada 
que, por muito tempo, foi a garantia da sobrevivência em toda a França rural, 
fazendo do trabalho o valor mais alto e rejeitando o ócio. (PETIT, 2008, 
p.105). 
 

Para além de uma atividade de lazer concebida como ócio e que, portanto, deve ser 

realizada em momentos específicos a tal prática, compreende-se que o tempo destinado à 

leitura, sobretudo no caso das mulheres, é ainda mais restrito, diante das atividades que 

desempenham cotidianamente nas tarefas domésticas.  Tecla, por exemplo, afirmou que na 

casa  do  pai  só  liam  à  noite,  pois  tinham  muitas  obrigações,  e  concluiu:  “não é como hoje”.  No  

entanto, atualmente, mesmo com menos atividades a desempenhar e estando aposentada, 

continua não lendo durante o dia, somente à noite, exceto nos domingos, dia em que realiza 

suas leituras à tarde. Ao se referir a um episódio vivenciado por ela na Biblioteca Municipal, 

percebe-se a representação que Tecla possui do papel da mulher encarregada das atividades 

úteis no lar, que não deve dedicar seu tempo apenas ao ócio. Conforme relatou, certo dia a 

atendente da biblioteca disse que ela era a principal leitora do município, pelo grande número 

de  obras  que  eram  retiradas,  o  que  lhe  surpreendeu:  “então estão dizendo por aí que eu sou a 

mulher que mais lê (...),  então  eu  te  digo,  eles  vão  pensar:  ‘aquela  mulher  passa  só  sentada  

lendo!’  Mas  de  dia  eu  não  leio,  de  dia  eu  leio  o  jornal,  porque  jornal  não  dá  pra  ler  na  cama.  

Senão eu leio de noite e nos domingos que eu fico sozinha.”  Assim,  o  elogio  da  atendente  em 

relação à sua leitura assídua fez com que Tecla ficasse constrangida diante da representação 

que  poderia  ser  construída  a  seu  respeito,  uma  “mulher  que  passa  só  sentada  lendo”. Percebe-

se, assim, que há uma relação entre práticas de leitura e gênero. As representações acerca das 

práticas de leitura de homens e de mulheres podem variar na sociedade, inclusive entre os 

próprios leitores, a exemplo de Tecla, que revelou ter uma conduta controlada e cuidadosa 

com sua prática de leitura pelo fato de ser mulher.  

O mesmo ocorre no caso de Ondina, em relação ao tempo dedicado à leitura. No 

período em que o trabalho era realizado com seus sogros, os momentos destinados à leitura 

eram   bastante   restritos:   “eu lia, mas conforme dava, aos domingos e dia de chuva.”   O  

envolvimento cotidiano com as tarefas domésticas e com o trabalho na lavoura foi 

evidenciado por diversas vezes em seus relatos ao referir-se à dupla jornada de trabalho da 

mulher rural. Ondina disse ter tido tempo integral para a leitura somente quando esteve 
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enferma  e  não  podia  trabalhar  nem  na  lavoura  nem  em  casa:  “aquele tempo que eu tava com 

câncer, eu passava o dia lendo e fazendo o que podia.”  Estando  curada  da  doença,  mesmo  

aposentada, voltou a realizar todas as tarefas as quais anteriormente se dedicava, reservando 

alguns   momentos   à   leitura:   “agora leio domingo de tarde, (...) de noite e nos domingos, 

porque também não dá, durante o dia eu vou pra lavoura ainda.”  Assim,   sentada  em  uma  

cadeira de praia, na cozinha, com a Bíblia sobre as pernas, Ondina desfruta das horas noturnas 

dedicadas à leitura.  

No caso dos quatro leitores homens, percebe-se que com a aposentadoria o tempo 

destinado à leitura foi sendo ampliado. Para os leitores que liam especialmente à noite, por ser 

o momento de descanso do trabalho rural, a aposentadoria trouxe horários de leitura mais 

flexíveis, sendo o ato de ler assumido como prática de lazer, realizado a qualquer horário, sem 

constrangimento. Contudo, para as mulheres, que carregam consigo inúmeras 

responsabilidades domésticas, a aposentadoria parece não ter alterado significativamente suas 

rotinas, uma vez que as atividades domésticas continuam a ser realizadas, fazendo com que a 

leitura permaneça sendo uma prática noturna. Venturi e Recamán (2004), ao referirem-se à 

pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em 2001, sobre o perfil da mulher 

brasileira, afirmam que em 96% dos domicílios em que residem mulheres, uma mulher é a 

principal responsável pela execução ou orientação dos afazeres domésticos. Para o caso de 

Tecla e Ondina, a construção social desta imagem e desta representação da mulher ligada às 

tarefas domésticas e ao desempenho constante de atividades consideradas úteis, parece 

persistir à aposentadoria, contribuindo para estabelecer interditos em relação às práticas de 

leitura, entendidas como práticas do ócio.   

Por fim, se reafirma que neste capítulo procurou-se compreender os meios e os modos 

que envolvem as práticas de leitura dos leitores analisados, os acervos particulares, os meios 

de acesso a estes, os comportamentos ligados ao ato de ler, tendo como propósito principal 

compreender quem são estes leitores e que práticas leitoras caracterizam suas trajetórias. 

Conforme Darnton (1995, p.149), estes são aspectos externos à leitura, que podem responder 

a perguntas   relacionadas   a   “quem”,   “onde”   e   “quando”,   repostas   que   contribuem  

significativamente  para  responder  questões  mais  complexas  sobre  os  “comos”  e  os  “porquês”  

da leitura. De igual modo, Lahier (2002), referindo-se à sociologia da leitura, afirma que as 

análises   estiveram   sempre   muito   voltadas   ao   consumo   cultural,   no   entanto,   “o   sentido   das  

leituras, ou melhor, as experiências que os leitores vivem com os livros, são questões que os 

sociólogos  praticamente  deixaram  de  lado”  (p.95).   



182 
 

Para Chartier (2001), é no cruzamento das maneiras de ler, coletivas, individuais, 

intensivas ou extensivas, e dos protocolos e representações das práticas de leitura, que as 

significações dos textos são constituídas, sendo, portanto, imprescindível considerar a leitura 

como prática criadora, inventiva e produtora, sem anulá-la  no  texto  lido,  “como  se  o  sentido  

desejado por seu autor devesse inscrever-se com toda a imediatez e transparência, sem 

resistência  nem  desvio,  no  espírito  de  seus  leitores.”  (CHARTIER,  2001,  p.78).  Neste sentido, 

a partir do que foi apresentado, no próximo capítulo serão discutidos os sentidos empregados 

aos  textos   lidos,  de  modo  a  compreender  os  “comos”  da   leitura,  a  partir  da  experiência  que  

estes seis leitores vivenciam com os textos que leem. 
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Apropriações ético-práticas nos sentidos atribuídos à leitura  

Capítulo V 

 
 

Nos capítulos anteriores à gênese das práticas de leitura, os objetos e os modos de ler 

dos seis leitores foram analisados a partir das peculiaridades de cada trajetória, contribuindo 

para a compreensão dos sentidos empregados aos textos lidos. Para Chartier (2002), prestar 

atenção aos processos que possibilitam as operações de construção de sentidos é reconhecer 

“que   nem   as   inteligências   nem   as   ideias   são   desencarnadas e, (...) que as categorias dadas 

como invariantes, quer sejam filosóficas ou fenomenológicas, devem ser construídas na 

descontinuidade   das   trajetórias   históricas.”   (2002,   p.68).   É,   portanto,   na   singularidade   das  

trajetórias que as práticas e os usos da leitura se constituem, através da diversidade de 

disposições sócio-culturais incorporadas em diferentes situações de sociabilidade, as quais 

possibilitam aos indivíduos percorrer os textos, tecendo sentidos e interpretações.  

Para tanto, o conceito de apropriação, na perspectiva da história da leitura, requer o 

rompimento com o conceito do sujeito universal e abstrato. Isso ocorre por estar este conceito 

vinculado às modalidades do agir e do pensar de cada indivíduo, que é constituído pelas 

diversas situações sociais vivenciadas, assim como pelas estruturas de poder as quais está 

submetido. Chartier (2001a, 2002), ao lançar mão do termo apropriação, chama atenção para 

a necessidade de distinguir o uso clássico que tal conceito possui e o emprego que lhe é dado 

nas abordagens atuais. Conforme o autor, a utilização desta definição, em Michel Foucault, na 

Ordem do Discurso, apresenta outro sentido, estando relacionado à vontade de uma 

comunidade em estabelecer um monopólio da formação e da circulação dos  discursos,  “é   a  

definição   etimológica:   apropriação   como   propriedade,   como   controle   e   como   monopólio”  

(CHARTIER, 2001a, p.116). Outro emprego do termo é dado pela hermenêutica de Paul 

Ricoeur, que estabelece a relação entre o mundo do texto e o do leitor que se apropria dele e o 

recebe, possibilitando novas concepções, visões e representações, de si mesmo e do mundo 

(CHARTIER, 2002, p.68). No cruzamento com a concepção que a hermenêutica dá à 
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apropriação, Chartier aproxima-se dos estudos de Michel de Certeau ao compreender 

apropriação como a pluralidade de usos e a diversidade de interpretações empregadas ao 

texto lido, contudo, atreladas ao processo sócio-histórico vivenciado pelos leitores. Isso 

ocorre   porque,   conforme   alerta   Chartier,   “devemos   ver   que   cada apropriação tem seus 

recursos e suas práticas, e que uns e outras dependem da identidade sócio-histórica de cada 

comunidade e de cada leitor”. (2001a, p.116). 

Neste sentido, as abordagens centradas na distribuição desigual dos objetos, como 

sendo o principal critério da hierarquia cultural, são superadas, e as investigações se voltam 

para o emprego diversificado de usos e significações de um mesmo bem, ou seja, 

caracterizando  “práticas  que  se  apropriam  de  modo  diferente  dos  materiais  que  circulam  em  

determinada   sociedade”. (CHARTIER, 1990, p.136). Assim, o autor recusa a relação direta 

que se estabelece entre hábitos culturais e recorte social, propondo a inversão do olhar para o 

uso, por vezes contrastantes, dos mesmos objetos nos diferentes espaços sociais. Contudo, 

Chartier (1990), ao compreender que a identidade sócio-histórica do indivíduo influencia no 

processo de apropriação da leitura, refere-se ao conceito de habitus de Pierre Bourdieu 

apontando para os usos partilhados no grupo social. Assim, o autor afirma:  
 

[...] que as práticas contrastantes devem ser entendidas como concorrências, 
que as suas diferenças são organizadas pelas estratégias de distinção ou de 
imitação e que os empregos diversos dos mesmos bens culturais se enraízam 
nas disposições do habitus de cada grupo. (CHARTIER, 1990, p.137).  

 
Partindo dos mesmos pressupostos, ao analisar as apropriações de leitura dos seis 

leitores evidenciados, são consideradas neste estudo as disposições incorporadas na trajetória 

social de cada um dos indivíduos, disposições que lhes permitem pensar, atuar e interpretar os 

textos dos quais se apropriam. Sendo assim, não se toma como análise inicial as disposições 

de habitus mais frequentes em cada grupo social. Conforme Lahire (2002, p.94), os leitores, 

ao se apropriarem de um texto, fazem trabalhar os esquemas de sua própria experiência, 

distinguindo-se entre si conforme o tipo de experiência social ao qual são sensíveis, sem 

restringi-las ao pertencimento sociocultural de cada grupo social. Desta forma, o termo 

apropriação, no sentido apresentado por Chartier (2002), será empregado nesta análise na 

perspectiva da escala individual, considerando-se as variáveis que compreendem as diferentes 

trajetórias individuais. 

Em relação aos modos de apropriação, Lahire (2002, 2004a), partindo da crítica 

estética, de Mikhail Bakhtin, e da sociologia da produção e do consumo cultural, de Pierre 
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Bourdieu, estabelece a oposição entre disposições estéticas e disposições ético-práticas de 

apropriação. O autor define como disposição estética a   leitura  em  que   “a   forma   artística   (o  

estilo,   a   maneira,   a   representação...)   seja   privilegiada   em   relação   ao   conteúdo”   (LAHIRE,  

2002, p.91), uma leitura caracterizada especialmente por leitores profissionais, críticos 

literários que colocam o estilo literário em primeiro lugar. Por sua vez, na disposição ético-

prática, o conteúdo é sobreposto ao estilo e o texto ancorado não na realidade textual, mas em 

uma configuração prática. Com base em pesquisa empírica, Lahire indica que a disposição 

ético-prática supõe: 

 

[...] uma participação, uma identificação, uma ancoragem do texto nos 
elementos da experiência cotidiana passada ou presente. A ancoragem da 
leitura numa realidade diferente da realidade literária explicava o fato de que 
o tema, o assunto e os efeitos do real produzidos pelo estilo e/ou pelo 
contexto muitas vezes eram postos à frente do autor, do estilo, que nunca 
eram mencionados, quando se tratava de romances, das correntes literárias 
ou das editoras. (LAHIRE, 2002, p. 92). 

 

A oposição entre os modos de apropriação separa, assim, os leitores leigos dos leitores 

profissionais.   Os   leitores   leigos   “exteriores   às   implicações   do   campo   literário,   simples  

consumidores   e   espectadores,”   embora   possam   por   vezes   comparar   autores   ou   correntes 

literárias,  e  os  leitores  profissionais  enquanto  “agentes  tomados  nas  lutas  de  concorrência  do  

campo  (escritores,  críticos,  jornalistas  culturais,  etc.)”.  (LAHIRE,  2002,  p.  93).  Contudo,  esta  

oposição em relação à apropriação não está atrelada a concepções que colocam em lados 

opostos os leitores populares e os leitores diplomados, assim como, não está vinculada ao 

consumo cultural e aos efeitos de legitimidade cultural.  A este respeito o autor alerta:  
 

Os leitores mais diplomados culturalmente fazem como nossos leitores dos 
meios populares: mergulham nas situações, identificam-se com os 
personagens, amam-nos ou detestam-nos, antecipam o que vai acontecer ou 
imaginam, sentem as emoções, riem ou choram ao ler romances... (LAHIRE, 
2002, p.93). 

 

Portanto, os leitores leigos, diplomados ou populares, apropriam-se dos textos a partir 

de disposição ético-prática, com base em seus estoques de resumo de experiências 

incorporadas, estando a apropriação vinculada, como sugere Chartier (2002), ao processo 

sócio-histórico vivenciado por cada leitor. Sendo assim, os leitores leigos diferenciam-se entre 

si, em relação ao uso dos textos, conforme as experiências sociais as quais foram submetidos, 
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segundo as condições sociais, o itinerário escolar, familiar ou profissional. Tais aspectos 

definem o gosto por determinado assunto ou tema, contribuindo também para o sentido 

atribuído à leitura. Para Lahire (2002), os temas que chamam a atenção do leitor estão 

vinculados à proximidade cultural ou social do assunto tratado no texto, pois possibilitam a 

participação  ou  a  identificação  com  o  que  está  sendo  lido,  “permitindo  assim  fazer trabalhar, 

de um modo imaginário, os esquemas de sua própria experiência”   (p.   94).   Contudo,  

compreende que este encontro não se estabelece de forma lógica e direta, em relação às 

preferências literárias e os sentidos atribuídos, como exemplifica o autor: 
 
A  ‘sensibilidade’  dos   diferentes   leitores   aos   textos  depende   essencialmente  
não da correspondência termo a termo (por exemplo, operários gostam dos 
romances que falam da condição operária, as mulheres, dos romances que 
falam das mulheres, os católicos ou os judeus das obras que apresentam 
personagens católicos ou judeus...). [...] A simples analogia, mesmo muito 
longínqua e vaga, de situações permite esse trabalho de imaginação do leitor. 
[...] Poder-se-ia até dizer que a emoção literária produz-se na confluência do 
próximo e do distante, do mesmo e do outro, do semelhante e do diferente. 
Interessante  porque  ‘lembra’  uma  situação  vivida,  o   encantamento  do   texto  
literário reside, todavia, no afastamento que o separa dessa mesma situação. 
(LAHIRE, 2002, p. 95). 

 

Lahire (2002), em sua análise, refere-se em particular à leitura de textos literários de 

ficção. Contudo, no caso dos seis leitores analisados, é possível perceber práticas de leitura 

nas quais predominam disposições ético-práticas, mesmo tratando-se de outras temáticas e 

estilos, como os de cunho histórico ou mesmo bíblico. Em suas leituras é possível perceber 

que os temas mais recorrentes apresentam uma aproximação com os esquemas da própria 

experiência dos atores, especialmente, os ligados ao passado vivenciado ou ouvido (por meio 

de histórias contadas pelos pais ou avós), que revelam formas singulares de apropriação do 

texto lido.  

Os sentidos atribuídos à leitura, e mesmo a relação que os leitores estabelecem com os 

livros, certamente são um dos aspectos mais difíceis de apreender, pois exigem uma análise 

profunda, que contemple desde a trajetória sócio-histórica dos leitores às especificidades das 

práticas de leitura. Chartier (1994) ainda aponta como relevante para tal análise considerar a 

materialidade  dos  suportes  de  leitura,  uma  vez  que  “as  significações  históricas  e  socialmente  

diferenciadas de um texto, qualquer que ele seja, não podem separar-se das modalidades 

materiais  que  o  dão  a  ler  aos  seus  leitores” (p.105). Portanto, se os leitores leigos apropriam-

se dos textos de forma diferenciada, segundo as experiências sociais que permeiam suas 
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leituras, o mesmo leitor ainda pode apropriar-se de forma diferente de um mesmo texto, 

conforme a materialidade do suporte que é dado a ler.  Sendo assim, a apropriação da leitura 

é fruto de uma complexa trama que envolve desde os esquemas de experiências incorporados 

pelo indivíduo sócio-histórico, passando pelos diferentes meios e modos de ler. 

 

5.1 As singularidades das práticas de leitura individuais  

 
As trajetórias de vida dos seis leitores, como já evidenciado, são marcadas por 

aspectos singulares que as constituem. Contudo, em alguns casos, aproximações podem ser 

percebidas no que se refere à apropriação de suas leituras; ao realizarem uma leitura ético-

prática privilegiam certos temas em detrimento de outros, revivem o passado através dos 

livros, conhecem outros lugares a partir de leituras relacionadas ao que lhes é conhecido, 

recriam, interpretam, vivem o momento de seus ciclos de vida diante das possibilidades que o 

“mundo  da   leitura”  oferece.     Para  Goulemot  (1998),  estas  atitudes do leitor, nas quais estão 

relacionadas também as maneiras de ler, possibilitam a produção de sentidos ao texto lido. 

Assim, o autor define de tal forma o ato de ler: 

 

Ler é dar um sentido de conjunto, uma globalização e uma articulação aos 
sentidos produzidos pelas sequências. Não é encontrar o sentido desejado pelo 
autor, o que implicaria que o prazer do texto se originaria na coincidência 
entre o sentido desejado e o sentido percebido, em um tipo de acordo cultural, 
como algumas vezes se pretendeu, em uma ótica na qual o positivismo e o 
elitismo não escaparão a ninguém. Ler é, portanto, constituir e não reconstituir 
um sentido. (GOULEMOT, 1998, p.108). 

 

Para o autor, a leitura resulta na revelação de sentido diante da polissemia que 

compreende o texto. Essa relação entre o leitor e a leitura é denominada por Goulemot (1998, 

p.110) como fora-do-texto, resultado de uma história coletiva e pessoal. Do mesmo modo, 

para De Certeau  (1994),  a  leitura  é  criação  e  produção  própria  do  leitor,  que  “não  toma  nem  o  

lugar  do  autor  nem  um  lugar  de  autor”  (p.264),  sendo  o  leitor  livre  para  inventar  outras  coisas  

que não exatamente aquilo que fora proposto, combinando fragmentos  “cria  algo não-sabido 

no espaço organizado por sua capacidade de permitir uma pluralidade indefinida de 

significações”.  (p.  265).  De  maneira  poética,  De  Certeau  descreve  o  leitor que se apropria do 

texto atribuindo-lhe sentido: 
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Longe de serem escritores, fundadores de um lugar próprio, herdeiros dos 
servos de antigamente, mas agora trabalhando no solo da linguagem, 
cavadores de poços e construtores de casas, os leitores são viajantes; circulam 
nas terras alheias, nômades caçando por conta própria através dos campos que 
não escreveram, arrebatando os bens do Egito para usufruí-los. (DE 
CERTEAU, 1994, p. 269/270). 

 

 Logo, cada indivíduo dá um sentido mais ou menos singular ao texto lido a partir de 

suas referências individuais ou sociais, históricas ou existenciais. Assim, na abordagem que 

segue, a relação que estes seis leitores estabelecem com os textos, as impressões de leitura, as 

apropriações, as interpretações e os sentidos atribuídos aos textos serão observados, 

especialmente, através do que estes atores dizem sobre suas leituras.   

Inicialmente, será abordada a relação de Ismael com a leitura que, a partir dos livros de 

história – locais e regionais –,  busca  conhecer  a  trajetória  familiar  e  “confirmar”  as  histórias  

contadas por seu pai. Entre os temas mais narrados por Ismael estão os acontecimentos que 

envolveram o Estado do Rio Grande do Sul durante o período da Primeira República (1889-

1930). Em suas narrativas, os episódios vivenciados pela família e as leituras realizadas sobre 

estes acontecimentos foram entremeados, como se pode observar em suas palavras: “eu tirei 

aqui um xerox da República Velha que foi um governo horroroso, eu sei porque me criei 

escutando o meu pai contar, o banditismo, o roubo, (...) é o que está aí [texto], a atuação dos 

coronéis como é que funcionava.”  Por  diversas  vezes  Ismael   localizou,  durante  suas  falas,  o  

sobrenome de sua família em textos impressos, reafirmando, assim, que os livros comprovam 

a oposição de sua família ao partido de Borges de Medeiros, 49F

51 e as consequências da posição 

política  assumida:  “aquela gente que era contra os coronéis sofria um horror, (...) contra o 

partido do governo. E foi caí nas minhas mãos casualmente esse livro, tá ali o nome deles, 

dos que sofreram com este governo.”   

 Conforme as palavras de Ismael, após 1930, o Brasil tornou-se mais democrático 

mesmo diante de uma ditadura. Suas leituras contribuíram para reforçar seu posicionamento 

sobre  o  assunto:  “eu me criei com meu pai sendo dos federalistas, e quando Getulio Vargas 

entrou, eles estavam sofrendo muita perseguição. Então meu pai sempre contava que veio 
                                                             
51 Borges de Medeiros era o principal líder do Partido Republicano Riograndense (PRR), tendo sido presidente 
do Estado Rio Grande do Sul entre os anos de 1898 a 1907 e de 1912 a 1927, sendo assim, por cinco mandatos, 
embora não sucessivos. Ao ser eleito pela quinta vez teve início a chamada Revolução de 1923, quando 
enfrentaram-se os correligionários de Assis Brasil, membros do Partido Federalista, neste momento sobre a 
Bandeira da chamada Aliança Libertadora, e os representante do Partido Republicano Rio-grandense. 
(MAGALHÃES, Mario Osório. História do Rio Grande do Sul. Pelotas: Armazém Literário, 2002). 
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conhecer democracia quando Getúlio foi o governo, porque terminou com aquela bagunça de 

revoluções. Eu com quatro anos eu me lembro da última revolta que houve. (...) Então 

acabou a bagunça, pra isso eu tenho um livro aí que explica como foi.”  Tais   experiências  

familiares fizeram com que Ismael posicione-se sempre favorável ao governo Vargas, 

buscando confirmar suas experiências individuais nos textos lidos.  O que é evidenciado em 

suas palavras:  

 
Um dia uma moça, que não tinha muita informação, me disse: o 
governo de Vargas foi muito bandido. Eu disse: tu é muito inteligente, 
mas nunca lesse nada sobre Vargas! Ela ficou me olhando! Vargas foi 
ditador durante 15 anos e foi deposto. Eu tinha oito anos quando ele 
entrou e quando saiu eu tinha 23 anos. Ele não perdeu os direitos 
porque foi deposto no dia 29 de outubro, e 32 dias depois teve as 
eleições, dia 2 de dezembro de 45. Foi a primeira eleição depois de 
Getúlio, eu estava servindo em Quaraí, foi um pleito medonho. Ele 
apoiou o general Dutra que ganhou com grande margem de voto e ele 
foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul e deputado por São Paulo e 
mais sete Estado. Então eu disse pra essa guria: Tu leva esse livro e tu 
vai ver uma coisa que eu me criei vendo. 
  

O livro ao qual se referia denomina-se Memórias de Getúlio, de Queiroz Junior, 

editado em 1957, que certamente enaltece a figura deste presidente. As narrativas de Ismael 

são carregadas de detalhes, como são as histórias vividas e sentidas. No relato acima, se 

observa que a idade que ele tinha quando Vargas assumiu e concluiu o mandato, o local em 

que estava e o que fazia no momento das eleições são fatos pessoais que foram entrelaçados à 

história nacional, e de igual forma vinculadas aos sentidos atribuídos ao texto lido.  

Em outra situação, ao falar sobre o livro Getúlio e seu tempo: um retrato de luz e 

sombra, de Fernando Jorge, editado em 1985, Ismael fez a pergunta que tinha a intenção de 

responder:  “Por que luz e sombra?”.  Por  algum  tempo  procurou  no  livro  uma  página  marcada  

por  uma  folha  de  papel,  quando  encontrou  fez  a  leitura  em  voz  alta.  No  parágrafo  lido  “a  luz”  

do governo Vargas está relacionada a um governo que foi o pai das leis trabalhistas, o grande 

amigo do operário, o criador da siderurgia, entre outras tantas obras e adjetivos. Após a 

leitura,  Ismael  sorriu  e  disse:  “assim se explica o título desta obra, o retrato de luz e sombra, 

a luz da virtude de Getúlio e a sombra de seus pecados e suas imperfeições.”  Então,  quando  

questionado   sobre   uma   passagem   referente   às   “sombras”   deste   governo,   imediatamente  

respondeu:   “não, o negócio do Getúlio é o seguinte, ficaram muitos contra ele porque ele 

prendeu muitos por causa da ditadura, quem era contra a lei da nação. Mas o único meio que 
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ele conseguiu de terminar com o banditismo, terminar com a covardia e a desordem foi com 

a ditadura. Eu mesmo tenho exemplo, tenho documentos até, do tempo do coronelismo que 

era coisa horrorosa.”   Reunindo   argumentos e indicando a presença de documentos que 

comprovam o que ocorria antes de Getúlio, Ismael justificou as   “sombras”   necessárias   do  

governo Vargas, não indicando nenhum excerto do livro que retomasse a discussão. Portanto, 

nos sentidos atribuídos, e nas escolhas que se faz ao apropriar-se   de   um   texto,   “há   uma  

história   contemporânea,   quase   vivida,   que   trabalha   o   texto   no   processo   de   leitura.”   (Cf.  

GOULEMOT, 2001, p.111). 

Questionado sobre o período da ditadura militar no Brasil, Ismael disse que não tinha 

muitas   leituras   sobre   o   assunto,  mencionando   apenas   ser   este   um   “outro tempo”.   Contudo,  

durante uma das entrevistas, enquanto folheava um livro didático de História, referiu-se ao 

presidente  Médici,  da  seguinte  maneira:  “aqui está o governo Médici [passa a ler]: ‘o governo 

Médici   foi   o   campeão   do   poder   ditatorial   e   da   violência   repressiva   contra   a   sociedade’.”  

Sobre a frase lida fez o seguinte comentário:   “Foi   um   dos   piores,  mas   ele   foi   violento   na  

política, mas pro povo não foi assim, mas na política foi mão-de-ferro.”   Percebe-se que, 

independente do que tenha lido, o sentido atribuído à frase procura confirmar a sua percepção 

favorável ao governo militar do presidente Médici diante da justificativa que difere violência 

política e violência contra o povo.   

 As leituras, os manuscritos em suas cadernetas, as fotocópias de textos impressos são 

utilizadas em suas relações sociais cotidianas:  

 
Tem a biografia do Coronel Pedro Osório, que é uma coisa muito 
importante, que eu também tirei de um livro. Esses dias eu estava no 
barbeiro, e estavam falando e eu escutei e disse: não, não, não é nada 
disso, eu tenho um Xerox da biografia do Coronel Pedro Osório e não é 
nada disso, tá tudo, tudo errado. E disse: o Coronel Pedro Osório era 
filho de Caçapava do Sul, ele nasceu em 1854 e perdeu o pai com 17 
anos, veio para Pelotas quando tinha 14, foi trabalhar nas charqueadas 
e foi o primeiro plantador de arroz dessa região. Ele criou granjas em 
nove localidades, Cascalho, Cotovelo, Graça, Feitoria, Retiro, Tapes, 
Escano, Arroio Grande e Cerrito. Tinha três charqueadas e fazenda em 
cinco município. Morreu em 1931.  

 

 Ismael relatou tudo o que havia dito neste episódio sem consultar nenhuma 

informação, tendo todos os dados memorizados sobre o Coronel Pedro Osório. Assim, ao ler, 

para além de ocupar o seu tempo, a memorização ou o registro escrito de certos dados a partir 
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das  leituras  realizadas  permitem  que  o  “velho quase analfabeto”,  segundo  suas  palavras,  seja  

ouvido e reconhecido por seu conhecimento. Assim, como se percebe em outro episódio que 

narrou:  “o telefone foi criado em 1776, D. Pedro II tinha 50 anos e não tinha telefone, então 

quando ele tomou conhecimento do telefone disse: Meu Deus isso fala! Essas coisas o pessoal 

acha engraçado, então eu conto e todos querem saber.”  Estes  são  os  usos  que  Ismael  faz  da  

cultura escrita, ler, escrever, se apropriar de datas, fatos específicos e curiosidades 

representam para ele formas de interação social.  

 Ismael também demonstrou ter facilidade em decorar números. Por diversas vezes 

falou de cor o número de pessoas mortas e feridas ao final da II Guerra Mundial, o número de 

habitantes em diversos países e municípios, como também datas representativas para a 

história nacional. Em uma de suas falas, afirmou:  “essas nações, tenho quase tudo gravado 

[decorado], superfície, população tudo da minha geografia velha, já que eu não viajo, leio 

pra ter uma noção, não ficar no escuro, tô velho, mas quero sempre saber mais.”  

Demonstrando, assim, que a cultura escrita possui amplo sentido em sua vida, apresentando-

se como distração, neste momento de sua trajetória, diante da aposentadoria e da viuvez, mas 

também como forma de aquisição de conhecimentos pontuais, que lhe oferecem certa 

distinção social nos meios em que circula. Como bem expressa Petit (2008) ao considerar o 

saber como meio de não ficar a margem de seu tempo:  
 
O saber acumulado pode ainda ser uma maneira de iniciar uma conversação, 
ou até mesmo seduzir. [...] E a busca de sentido também não se encontra muito 
distante. Apropriar-se dos conhecimentos por meio dos estudos da história, 
das ciências da vida, da astronomia, é um modo de participar do mundo, de 
compreendê-lo melhor, de encontrar um espaço nele. (PETIT, 2008, p.65). 

 

De modo semelhante a Ismael, Antonio apropria-se das leituras que realiza, entre 

outros, como forma de adquirir conhecimento. Ao referir-se aos livros, toma-os como 

representantes  do  “saber”,  como  o  lugar  em  que  encontra  o  que  a  pouca  escolarização  não  lhe  

ofereceu:  “eu faço muita pesquisa nos livros, pra saber o que aconteceu”.  A  leitura  enquanto  

meio de acesso ao saber também foi observada na pesquisa realizada por Petit (2008) no 

contexto   francês:   “quando   entrevistamos   a   população   rural,   esse   também   era   um   tema   que  

surgia  com  frequência:  ‘os  livros  são  o  saber,  são  o  que  eu  gostaria  de  saber’.”  (p.61). 

Com comportamento discreto, Antonio não demonstrava muita disposição em falar 

sobre o conhecimento adquirido através de suas leituras. Quando questionado sobre 

determinada  obra,  logo  vinha  a  oferta:  “se tu quiseres eu te empresto o livro”.  As  suas  leituras  
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são colocadas em evidência, especialmente, quando atreladas às histórias de sua experiência 

da vida. Os temas que lhe motivam e lhe sensibilizam à prática da leitura são aqueles 

relacionados à história local, à origem de sua família e aos acontecimentos que envolveram a 

etnia alemã.  

Para Antonio, a história da localidade em que mora não é valorizada, faltando 

conhecimento da comunidade e da administração pública sobre algumas questões históricas. 

Uma das situações polêmicas para ele diz respeito ao nome do município de Morro Redondo. 

Segundo ele, existe uma confusão em relação à origem desta denominação e, para defender a 

ideia,  lança  mão  de  suas  vivências  e  de  suas  leituras,  afirmando:  “é atrás da igreja, aquele é o 

verdadeiro morro, porque ali tem um marco. No tempo que nós caçava, um animal correu 

pra lá e nós fomos atrás, até lá no cerro, e tava aquele marco lá. E aqui neste livro fala sobre 

o marco, este livro é da Escola de Agronomia Eliseu Maciel e aqui diz qual era o morro 

[passou a ler].”  Ao  concluir  a  leitura,  reafirmou:    “tá aqui, tá escrito, e tem o marco lá! Eu já 

fiz um Xerox e deixei lá pro prefeito. É bom declarar isso, né? Não criticar, mas dizer: olha 

houve um engano, tem gente que não sabe onde é o verdadeiro morro. Mas não sei!”    

Percebe-se, nestas palavras que o livro, enquanto registro impresso, é reconhecido como 

estatuto de verdade, que pode comprovar a versão que suas vivências lhe permitem defender 

como correta. 

Outra afronta à história local são os nomes das ruas do município, Antonio não admite 

que  nomes  de  “pessoas  históricas”  sejam  preteridos  para  a   identificação  das  ruas  e  avenidas 

do centro urbano, em favor de nomes de árvores e flores. Conforme argumentou:   “colocar 

nomes de flores e árvores que nem são nativas da região! Dizem que não dá pra mudar! 

Como não dá se tem cidade que muda. E nós tivemos pessoas históricas, como o primeiro 

pastor luterano. Eu tenho livros que têm o nome de pessoas importantes que participaram da 

história daqui.”  Em  alguns  momentos  Antonio  chegou  a  lamentar  a  pouca  formação  escolar,  

expressando   sentimento   de   impotência   frente   a   tais   situações:   “eu não posso mudar, não 

tenho condições pra isso.”   

Em outra situação, em posse do livro Canguçu Reencontro com a História, de Claudio 

Moreira  Bento,   editado   em  2007,   fez   a   seguinte   consideração:   “aqui tá escrito estrada dos 

foges [passa  a  ler]:  ‘Mas onde fica? Não  se  sabe  onde  era  a  estrada  dos  foges.’  Ora,  eu  sei  

onde é! É bem no alto, depois desce de novo e aí sai lá onde o Max morava, agora os Waltzer 

compraram. Foges significa cratera, altos e baixos. Como era muita cratera, eles faziam a 

volta aqui por cima para desviar dos foges. (...) Eu gostaria de falar com esse autor e dizer 
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pra ele onde fica essa estrada, eu sei onde é.”   Na   relação   estabelecida   com   os   livros,   a  

história local, vivenciada e observada, é constantemente relacionada às leituras, servindo de 

motivação e demarcando os usos e interpretações que faz dos livros.  

Em relação ao livro Saxões: os povos do passado, de Toni D. Triggs, Antonio afirmou: 

“meu avô sempre dizia me respeitem, eu sou saxão [riso]”.  A  origem  étnica  também  motivou  

Antonio a buscar nos livros fatos relacionados à Alemanha, aos imigrantes alemães e seus 

descendentes. Para tanto, a partir de uma prática de leitura investigativa cruza dados e produz 

informações, assim, organizou a árvore genealógica da família, identificando sobrenomes nos 

livros lidos, lendo documentos e ouvindo familiares.  

Em 1940, com 11 anos de idade, Antonio foi levado para a cidade de Porto Alegre, em 

uma viagem organizada pelo governo Vargas, durante a semana da Pátria, ocasião em que 

devia,  como  disse:  “aprender a ser brasileiro”.  Em  1942,  órfão  de  pai,  foi  afastado  da  escola  

devido ao preconceito étnico sofrido pelos descendentes alemães. Tais vivências parecem ter 

contribuído para a forma cuidadosa com que Antonio se refere a alguns acontecimentos 

históricos, a exemplo da perseguição aos descendentes alemães durante a II Guerra Mundial, 

o governo de Getúlio Vargas e o Holocausto. Mesmo demonstrando realizar leituras sobre 

estes temas, durante as entrevistas procurou não posicionar-se, tecendo eventuais comentários. 

Questionado   sobre   a   atuação  do   governo  Vargas,  Antonio   afirmou:   “Vargas era um 

homem muito inteligente, sabia levar a coisas”.  Em  relação  à perseguição aos descendentes 

alemães, lamentando o quebra-quebra sofrido nos estabelecimentos comerciais e em algumas 

igrejas  em  1942,  fez  o  seguinte  comentário:  “não sei se Vargas sabia de tudo isso. Isso não 

posso dizer!”.   Sobre   a   participação  do  Brasil na   II  Guerra  Mundial,   concluiu:   “Vargas não 

queria entrar na guerra, porque aqui também era uma ditadura [a exemplo da Alemanha]. 

Mas, aí afundaram um navio alemão e acusaram o Brasil, mas foi os americanos que fizeram 

isso pra intrigar o Brasil com a Alemanha.”  Sendo assim, percebe-se que para Antonio, se 

Brasil e Alemanha possuíam formas de governo semelhantes, seria possível uma aliança entre 

Vargas e Hitler, durante a II Guerra Mundial, o que foi interrompido pela intriga americana. 

Esse aspecto auxilia a compreender a postura de Antonio em relação à figura de Vargas, pois 

não demonstra ser partidário deste governo, mas também não emite críticas a seu respeito, 

mesmo quando se trata da perseguição aos imigrantes alemães.  

Entre os livros de Antonio encontra-se o livro de Siegfried Castan, intitulado 

Holocausto Judeu ou Alemão? nos Bastidores da Mentira do Século, cujo conteúdo nega a 

existência do extermínio sistemático dos judeus pelos nazistas durante a II Guerra Mundial. 
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Quando se referiu a esta obra, Antonio logo esclareceu que este foi um livro proibido e que 

comprou de um vendedor ambulante, na rua, em Pelotas. Sobre a posição defendida pelo 

autor, inicialmente diz que é preciso que cada um leia e tire suas próprias conclusões. Mas, 

em  um  segundo  momento,  afirmou:  “Hitler não gostava dos judeus, porque parece que eles 

eram muito exploradores, não produziam e só queriam explorar. Mas o que diz neste livro é 

que essas mortes todas não, que isso não é gente, são bonecos” [referindo-se às imagens 

presentes no livro]. Mesmo que Antonio tenha uma opinião formada sobre o assunto, ao 

comentar  a  obra  utiliza  termos  como,  ‘parece’  e   ‘o que diz neste livro é’,  o  que,  de  alguma  

forma, isenta-o de emitir uma opinião mais definida sobre a versão defendida no livro, 

embora se perceba que Antonio não acredita que Hitler tenha provocado tantas mortes.   

Para Goulemot (2001, p.107) não há  leitura  ingênua,  “pré-cultural, longe de qualquer 

referência  exterior  a  ela”.  A  este   respeito  o  autor  ainda   remete-se à noção de biblioteca, ou 

seja, memórias de leituras anteriores e dados culturais que produzem os sentidos atribuídos. 

Como   afirma:   “o   sentido nasce, em grande parte, tanto desse exterior cultural quando do 

próprio texto e é bastante certo que seja de sentidos já adquiridos que nasça o sentido a ser 

adquirido”.   (GOULEMOT,   2001,   p.115).   Por   certo   Antonio,   ao   ler,   não   apenas   o   livro  

Holocausto Judeu ou Alemão?, mas, ao ler de modo geral, utilize concepções sociais e 

culturais já adquiridas em outras circunstâncias, que vão trabalhar o texto e contribuir na 

constituição dos sentidos, pois, ainda, segundo Goulemot (2001), não há compreensão 

autônoma, imposta pelo livro lido.  

 O mesmo pode ser estendido aos demais leitores, que também demonstram apropriar-

se dos textos a partir da noção de biblioteca proposta por Goulemot (2001), ou seja, a partir de 

leituras anteriores e de um sistema de valores que interpela o texto lido, constituindo os 

sentidos que lhe são empregados. Henrique, a exemplo de Antonio, ao referir-se as suas 

leituras, retoma uma série de acontecimentos, como o serviço militar, a convocação para 

retornar ao quartel durante a II Guerra Mundial, a educação legada aos filhos e a pouca 

escolarização como elementos que contribuem na construção dos sentidos atribuídos às 

leituras que realiza.  

 Partidário de Getúlio Vargas e Leonel Brizola, os argumentos favoráveis a estes dois 

políticos estão ancorados especialmente em questões que envolvem sua vida particular, como 

se  pode  ver:  “Getúlio me defendeu naquela época, em 1940, eu tava servindo, dei baixa e fui 

convocado de volta. (...) eu fui me apresentar no último dia (...). Getúlio deu última forma na 

expedicionária, não ia mais nenhum brasileiro prá lá.”  No  caso  de  Brizola,  as  necessidades  



195 
 

da família foram supridas por uma das políticas econômicas deste governo. Segundo Henrique 

sua esposa costurava todas as roupas da família à mão, com agulha e linha, e ele não tinha 

condições de comprar uma máquina de costura. No entanto, quando Leonel Brizola foi 

governador do Estado do Rio Grande do Sul, entre os anos de 1959 e 1963, aumentou o preço 

da cebola, produto produzido por sua família, alterando sua situação financeira, como 

explicou:  “Brizola entrou no governo e botou mil e cem o quilo de cebola, eu fiz mais de oito 

contos, paguei a dívida e me sobrou dinheiro. (...) Esta máquina que tá aqui oh, foi especial 

pra mim, foi o Brizola que me deu, porque com aquela cebola eu comprei essa máquina pra 

minha mulher, (...) quantas vezes dentro do quarto, eu dormindo, dias gelados de geada, frio 

e ela lá costurando, sentada na cama fazendo as roupinhas até de madrugada.”  A  presença  

da foto dos dois políticos na parede da sala de sua casa é justificada da seguinte maneira: 

“fiquei  devendo  obrigação  pra  esses  dois  políticos,  Getúlio  e  Brizola. (...) não tenho como 

gratificar,  deixo  o  retrato  aqui  pra  me  lembrar  daqueles  políticos  que  me  defenderam.” Estes 

são aspectos que fazem parte do estoque de experiências incorporadas por Henrique, sendo 

diretamente vinculados aos sentidos que emprega aos textos que lê. 

 Com o livro Getúlio Vargas em mãos, de autoria de Ivar Hartmann, editado em 1984, 

Henrique falou sobre a importância da leitura: “se  não  se lê a escuridão tá pela frente. Esse 

livro é muito bom, (...) ele era um grande presidente, é exatamente o que está aqui, e não iam 

escrever o que não era.”  Mesmo  procurando  ressaltar  a  importância  da  leitura  como  meio  de  

aquisição de conhecimento, muitas vezes, demonstrou que sua intenção era apenas a de 

confirmar seus posicionamentos através das leituras. Isso ficou evidente em suas próprias 

afirmações:  “lendo o que foi esse homem [Vargas] que a gente dá valor. Apesar que ele fez 

coisas meio atrevidas, ele não era muito manso”.   As   atitudes   “atrevidas”   de   Vargas   são  

justificáveis, segundo Henrique, que se manifesta em especial sobre duas questões: a 

deportação de Olga Benário e a perseguição aos imigrantes alemães durante a II Guerra 

Mundial.  Em  relação  ao  primeiro  caso,  afirmou:  “ele que mandou a Olga pra Alemanha, era 

mulher do Carlos Prestes. (...) Ele fez como um governo tinha que fazer, porque tinha que 

respeitar a pátria, e ela parece que cometeu um ato que não sentou. Mas a Alemanha! [ar de 

indignação], não sei o que fez que destruiu a pobre da  mulher.” 

A respeito da perseguição sofrida pelos descentes alemães durante a II Guerra, 

Henrique fez a seguinte consideração:  

 
O Coronel Pedro de Góes Monteiro que era interventor federal naquela 
época, é aquele que levantou aquela queimação, ele é que botou fogo 
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nos hotel tudo. O presidente não sabia de nada, quando soube demitiu 
o Góes Monteiro, e foi junto com o Gaspar Dutra, que era o ministro 
da guerra do governo. Mas o Gaspar Dutra era meio bobão, não era 
esperto. Mas não durou, foi coisa de dois meses mais ou menos, e 
Getúlio passou a rasteira neles tudo, e suspendeu e acabou com tudo. 
Mas ficou aquele rancor das pessoas, porque quem levou a pior não 
quer saber de nada, e então o governo ficou desmoralizado. Mas o 
governo não teve culpa, quem teve culpa foi o interventor.  
 

Desta forma, Getúlio é apresentado como inocente, tendo sido traído e enganado, não 

tardando em corrigir os maus feitos. Pode-se compreender a posição de Henrique também em 

relação à figura de Gaspar Dutra, candidato apoiado por Getúlio nas eleições de 1946 e 

caracterizado  como  “meio bobão”,  o  que  lhe  conferia  certa  ingenuidade  diante  dos  fatos.   

 O quebra-quebra ocorrido na cidade de Pelotas e região marcaram profundamente a 

comunidade alemã neste período e, como Henrique é de origem alemã, poderia se esperar 

uma posição que oscilasse entre os dois lados envolvidos no episódio. Contudo, para ele havia 

muitos alemães contrários ao governo, que realmente iam  contra  a  pátria:  “porque se vieram 

pra cá certamente era porque era melhor, então teria que apoiar o regime que tinha aqui 

nesta pátria.”  A  versão  de  Henrique  sobre  a  perseguição  à  comunidade  alemã  contribui  para  

que se compreenda que na lógica dos esquemas de experiências, por vezes, as relações não 

são tão diretas quanto parecem. Assim como as interpretações e os gostos por determinadas 

leituras não ligam de forma automática o universo do leitor e os textos, variantes não tão 

aparentes podem ser colocadas no jogo das apropriações. A ideia de que agricultores 

defendem agricultores, alemães sejam favoráveis a alemães ou que alemães leem temas 

vinculados à vida alemã necessita de cautela, uma vez que as experiências são produzidas nas 

relações sociais que se estabelecem e produzem as preferências e as posições individuais (Cf. 

LAHIRE, 2002). 

Em três das entrevistas realizadas, Henrique falou sobre a morte de Getúlio Vargas, 

mostrando-se, por vezes, inconformado com o resultado das leituras que fez; em outros 

momentos, demonstrou-se convicto do assassinato do então presidente. Entre as afirmações, 

Henrique  declarou:  “olha eu fico em dúvida, porque pelo que eu já li e já ouvi, mataram ele. 

Mas a conclusão que eu faço do que eu li, a forma da administração que ele vinha trazendo, 

eu acho que mataram ele, ele não se matou. Porque os estrangeiros admiravam as ideias de 

Getulio, ele tinha uma superioridade na mente, pela forma de administração e de conduzir a 

vida do povo, e isso foi inveja.”   Como   forma   de   confirmar   a   sua   suspeita   em   relação   ao  
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assassinato de Getúlio, Henrique utilizou uma leitura de ficção para comprovar seus 

argumentos, demonstrando desconsiderar o estilo literário da obra. Como afirmou:  

 
Eu tenho este livro que explica quem foi que matou ele. O nome do cara 
que matou, como é que ele preparou o capanga pra matar ele [Getúlio]. 
(...) Dizem que ele se matou, se suicidou, mas esse livro diz que não. E 
a carta testamento dizem que ele não escreveu, que foi feita para fazer 
que era ele, que a letra de Getúlio era uma e a da carta era outra. Fico 
pensando... é, ou não é! Sei que morreu, mas de que jeito não sei. 
Porque os livros estão aí pra que a gente leia, e esse livro diz que quem 
matou Getúlio foi Dimitri, era um filho perdido, e diz como matou 
Getúlio, que não é assim como eles contam. 
  

O livro referido por Henrique denomina-se O Homem que Matou Getúlio Vargas, é a 

biografia, criada por Jô Soares, de Dimitri Borja Korozec, anarquista especializado em 

assassinatos políticos. Na trama da história e da ficção passam-se 40 anos, de 1914, na 

Bósnia, até 1954, no Brasil. As afirmações de Henrique, baseadas em uma obra literária de 

ficção, podem ser consideradas como um ato falho de suas leituras, quando, demonstrando-se 

nitidamente confuso e, diante do desejo de confirmar o assassinato de Vargas, apropriou-se de 

uma obra de ficção com se fosse um texto verídico. A este respeito Lahire (2002, p.100) faz a 

seguinte  consideração:  “o  esquecimento,  o  erro  de   leitura,  o   lapso,  o  extravio  de  um  objeto,  

um desdém na ação... indicam amiúde que o ator é trabalhado, em tal situação social, por 

desejos, orientações, inclinações, injunções  e  esquemas  de  ação  diferentes.”  Assim,  o  autor,  

apoiando-se na psicanálise, afirma que em quadros sociológicos singulares, a ação de alguns 

leitores (especialmente para o caso dos textos literários) pode assemelhar-se a de um 

“sonhador  desperto”.  

Contudo, ao se fazer uma análise do acervo particular de Henrique, percebe-se que 11 

dos seus livros foram classificados na esfera histórica, enquanto 13 pertencem à esfera 

literária. Assim, embora a maior parte dos livros pertença à esfera literária, para Henrique, as 

leituras que realiza são de história, visto ser este o tema que lhe motiva a ler. Conforme 

Détrez (2004), é compreensível que nem todos os leitores consigam entender as classificações 

de gênero estabelecidas por instituições como a escola. Os leitores podem utilizar critérios 

diversos para classificarem as suas leituras, alterando, inclusive, a noção tradicional de 

gêneros. Sendo assim, para a autora, a noção de gênero supõe que haja o domínio de um 

código, que normalmente está relacionado à trajetória escolar dos indivíduos. Ainda, para 

Détrez (2004, p.100), um romance pode ser definido como romance policial, de amor ou 
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histórico,  “según  la  experiencia  personal  de  lectura,  o  el  ámbito  de  la  lectura  (escuela,  tiempo  

libre, etc.), se puede asignar  a  un  mismo  título  gêneros  diferentes.” 

Neste  sentido,  como  afirma  De  Certeau  (1994,  p.269),  “o  leitor  é  o  produtor  de  jardins  

que   miniaturizam   e   congregam   um   mundo.”   Henrique   é   um   leitor   inquieto,   que   recria   e  

modela o texto lido a seu bel-prazer. Seus relatos estão repletos de interpretações que 

permitem  perceber  a   relação  que  estabelece  com  a   leitura,  a  exemplo  do  que  afirmou:  “tem 

uns livros aí que contam quem descobriu o Brasil: Pedro Álvares Cabral. Mas não foi, não 

foi Cabral, foi Colombo. Onde está o Brasil? Não tá dentro da América? Então quem 

descobriu o Brasil foi Colombo. Eu já discuti  isso com vários professores. Tem livros aí que 

discordam disso aí, e todo mundo diz: Ah foi Cabral, foi Cabral! E então eu fico só escutando 

e fico calado pra não ter que debate, porque tem momentos que eu não tenho cultura para 

debater com quem estudou.”  Observa-se que no universo das práticas de leitura, a lógica das 

interpretações pode ir na contra mão da história oficial e novas versões da história podem ser 

construídas.   

Henrique valoriza a leitura como algo nobre e a cultura escrita é incentivada no 

contexto familiar, contudo, as experiências apreendidas na convivência social, o que é ouvido, 

verbalizado e sentido, é o que oferece base para os usos que faz do código escrito. Algumas 

vezes Henrique referiu-se à prática de leitura com a intenção de reforçar concepções pessoais 

criadas espontaneamente, como expressou na seguinte fala:  

 
Essa história da criação do planeta tem muita gente que não observa, 
que não lê. (...) a espécie humana nada mais é do que um filho natural 
da natureza. Começou de que jeito a espécie humana? Quem é que fez? 
Do nada não foi. O ar, a umidade e o calor são três forças principais 
da natureza. Do que a natureza é composta? O que é a vida de uma 
pessoa? Como uma pessoa vive? Do ar, calor e umidade, são três 
poderes que mandam no planeta, é isso a vida da pessoa. É tão fácil 
entende, mas é preciso considerar as causas certas! (...) Agora a leitura 
é a primeira coisa, porque a leitura é formada pela arte da letra, e a 
arte da letra é feita para evitar o esquecimento humano. 

  

 Diante de tal depoimento, é valido citar o que Menocchio, o moleiro de Friuli, diz 

sobre a origem do universo, conforme Ginzburg (2006) apresenta: 

   
Eu disse que segundo meu pensamento e crença tudo era um caos, isto é, terra, 
ar, água e fogo juntos, e de todo aquele volume em movimento se formou uma 
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massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual surgem os 
vermes, e esses foram os anjos. (GINZBURG, 2006, p.36/37). 
 

Henrique quando questionado sobre a origem desta concepção sobre a criação do 

universo, a partir do ar, da umidade e do calor, não apresenta uma resposta objetiva, dizendo 

que já observou muitas coisas ao longo de sua via, ora referindo-se ao que já leu, sem citar 

uma obra específica sobre o assunto, ora mencionando suas vivências cotidianas. Dos leitores 

analisados, Henrique é o leitor que permite maior aproximação com o que é indicado por 

Ginzburg (2006) em relação à deformação e recriação realizada por Menocchio nos textos que 

lia. Contudo, compreende-se ser necessário resguardar, obviamente, as particularidades de 

cada um dos casos, especialmente quanto à especificidade de cada período e da sociedade em 

que viviam. Sendo assim, apenas parcialmente é possível estabelecer uma analogia entre os 

casos.  Para Ginzburg (2006, p.72), a chave das leituras de Menocchio estava no vínculo 

estabelecido  com  a  cultura  oral,  visto  que  “o  choque  entre  a  página  impressa  e  a  cultura  oral”  

induzia  Menocchio   a   formular   as   opiniões   “que   saíram   da   sua   própria   cabeça”.   (p.73).  De  

igual modo, as narrativas de Henrique estão repletas de argumentos que demonstram que é a 

partir de acontecimentos vivenciados, e vinculados à cultura oral, que suas leituras ganham 

forma e sentido.   

A trajetória leitora de Nei apresenta vários aspectos distintos em relação à trajetória de 

Henrique. Contudo, as histórias ouvidas oralmente e relacionadas aos temas lidos, 

entremeando cultura oral e cultura escrita, também estão presentes em sua trajetória. No 

entanto, ao analisar as práticas de leituras de Nei, é fundamental considerar o seu 

envolvimento em diferentes espaços sociais, sua atuação como secretário do Centro de 

Tradições Gaúchas, membro da Academia Canguçuense de História, mesário em processos 

eleitorais e candidato a vereador, práticas que lhe aproximavam da cultura escrita.  

Ao relatar suas práticas de leitura, Nei falava de aquisição de conhecimento, de 

diferentes  culturas,  de  “outros  lugares”,  mas  também  do  “seu  lugar”,  da  sua  história  e  de  suas  

vivências,  afirmando:  “eu tenho uma predileção, eu faço questão é de conhecer a ideia que 

esses letrados entendem e transmitem, é isso que eu faço questão de conhecer, as opiniões. 

Porque o mundo é uma eterna contradição, aquilo que nos parece lógico, certo, ali para os 

árabes é crime.” 

Nei possuía amplo conhecimento histórico, especialmente sobre a história política do 

Rio Grande do  Sul,  uma  história  que  fez  parte  da  sua  própria  história,  como  disse:  “eu nasci 

no partido que fez a Revolução de 23 [Partido Federalista], onde se notabilizou o general 
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Zeca Neto. Eu tinha seis anos, me lembro das tropas passando na estrada, os revolucionários 

de Zeca Neto e Honório Lemos 50F

52.” A riqueza de detalhes com que Nei falava sobre 

determinados assuntos permite perceber seu conhecimento e domínio sobre uma história 

marcada, especialmente, por grandes líderes políticos.  Em uma única entrevista, Nei referiu-

se a vinte personalidades da história política brasileira, com riqueza de detalhes, como se pode 

observar em alguns excertos, por exemplo, sobre a Revolução de 1930:  

 
O presidente da República era Washington Luís, Washington Luís 
Pereira de Souza, o candidato dele era o doutor Júlio Prestes, 
paulistas, que por fim venceu por 117 mil votos, eu lembro disso 
[risos]. Neste ínterim mataram o vice-presidente, o companheiro do 
Getúlio na chapa para presidente. O doutor João Pessoa, paraibano, 
um homem de um valor extraordinário, um primo dele matou ele, João 
Duarte Dantas, eram inimigos políticos e primos. (...) quando mataram 
João Pessoa começou o preparo para a revolução que estourou dia 3 
de outubro e terminou dia 24, durou 21 dias com a prisão do presidente 
da República. (...) Foram sete anos de governo provisório, em 37 
estavam marcadas novas eleições. O candidato de Getúlio era o doutor 
José Américo de Almeida, que era paraibano. Do outro lado estavam 
os paulistas, me lembro! O candidato deles era o doutor Armando Sales 
de Oliveira, outro homem de valor. Sei que aí Getulio deu o golpe, 
extinguiu o congresso e anulou a constituição que tinha promulgado em 
34, e assumiu como ditador e se manteve até 1945. 

 
No decorrer da entrevista, outros nomes e fatos foram relembrados de forma 

minuciosa, sem que nenhum livro ou anotação fosse consultado. Quando questionado sobre a 

fonte  de  todas  estas  informações,  Nei  respondeu:  “eu sempre tive muito boa memória, e com o 

tempo vai se analisando, observando e lendo  muitas  coisas!” Dizendo-se fiel ao partido no 

qual   “nasceu”,   afirmava   ter   acompanhado   todos   os   caminhos   percorridos   pelo   Partido 

Libertador, da década de 1920 às novas configurações do partido ao longo dos anos. A opção 

político-partidária fez com que não se colocasse favorável ao presidente Getúlio Vargas, 

embora reconhecesse seus méritos: “Getúlio era um político muito fino, astuto, sabia como 

manobrar. Ele tinha uma força política muito grande, mostrou isso em 46, quando se elegeu 

o candidato apoiado por ele, o marechal Eurico Gaspar Dutra. E em 50 ele foi candidato, 

venceu disparado, eu não votei nele porque eu nasci no Partido Libertador que era o partido 

                                                             
52 Zeca Neto e Honório Lemos eram membros do Partido Federalista, partido de oposição ao governo do Estado 
(representado pelo Partido Republicano Riograndense) e líderes revolucionários da Revolução de 1923.  
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de Assis Brasil. Embora o meu partido tenha apoiado Getúlio em 1930 51F

53.”   Em diversos 

momentos colocou-se de forma imparcial diante de questões que envolviam a figura de 

Getúlio Vargas, reafirmando não ser do partido de Vargas.  

Nei conviveu com a cultura escrita desde a infância, mesmo antes de ir à escola 

aprendeu a ler no jornal que seu pai assinava. Contudo, ao falar de seu gosto pelas leituras 

históricas, dizia ser as histórias que o avô materno contava oralmente sua principal motivação: 

“meu avô tinha uma facilidade pra descrever, pra fazer um histórico de qualquer 

acontecimento, eu ouvia muito suas histórias. Depois perguntava pra minha mãe também, eu 

vivia  perguntando.” De várias formas as histórias ouvidas e vividas em família se cruzaram 

com as histórias lidas, como exemplo, pode-se observar seus longos relatos sobre o conto O 

mate de João Cardoso, história que leu e ouviu por muitas vezes, segundo contou. 

Galvão (2002), ao referir-se ao público leitor/ouvinte de literatura de cordel, propõe-se 

a discutir as especificidades da relação que sujeitos vinculados à cultura oral estabelecem com 

a cultura escrita, entre as décadas de 1930 e 1950, em Pernambuco. No contexto analisado, os 

folhetos eram lidos e ouvidos em reuniões nas quais também havia contadores de história, que 

narravam   contos   da   tradição   oral.   Assim,   “a   prática   de   leitura   de   folhetos ocorria em um 

espaço em que circulavam, sem aparentes hierarquizações, o oral e o escrito. (p.136) De igual 

modo, entre o oral e o escrito estavam as formas de apropriação da leitura, favorecidas pela 

própria estrutura narrativa e formal dos textos que traziam marcas da oralidade. Sendo assim, 

para a autora, torna-se necessário rever as análises que tendem a dicotomizar o oral e o 

escrito, oferecendo-lhes características que lhes seriam naturalmente inerentes. Conforme 

afirma,   o   que   parece   ocorrer,   “é   uma circularidade entre os dois aspectos em uma mesma 

cultura, em uma mesma época, não parecendo existir nem um contínuo, nem uma progressão, 

nem  uma  hierarquização  entre  eles  [oral  e  escrito].”  (GALVÃO,  2002,  p.137). 

Esta circularidade entre oral e escrito também é observada nas narrativas dos leitores 

analisados nesta tese. Nei, ao referir-se ao O mate de João Cardoso, um dos contos que 

compõe a obra Contos Gauchescos, de João Simões Lopes Neto, dizia conhecer bem a 

                                                             
53 Nei era filiado ao Partido Libertador que foi fundado em 1928 por políticos do antigo Partido Federalista do 
Rio Grande do Sul.  Partido que participou da Frente Única Gaúcha em coligação com o antes adversário Partido 
Republicano Riograndense para o lançamento da candidatura de Getúlio Vargas,  do PRR, e participou da 
Revolução Liberal que marcou o fim da República Velha e a chegada de Vargas ao poder. O Partido Libertador 
rompeu com Vargas e foi extinto durante o Estado Novo, sendo fundado novamente em 1945. (FAUSTO, Boris. 
A revolução de 1930. In: MOTA, Carlos G. (Org.). Brasil em perspectiva. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1995.) 
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história do personagem principal, antes mesmo de vê-la  nas  páginas  do  livro:  “eu acho que li 

todas as obras de João Simões Lopes Neto, agora essa história meu avô cansou de contar.”  

Conforme  Nei,  João  Cardoso  era  seu  tio  em  segundo  grau:  “se te perguntarem ou se tiveres 

oportunidade podes dizer, é verdade o mate de João Cardoso!”  Ao  narrar  os  acontecimentos  

que envolveram a figura de João Cardoso, Nei tinha a preocupação de sempre reafirmar que 

as histórias que ele conheceu oralmente eram verídicas, assim como o texto de João Simões 

Lopes Neto. Para ele, a veracidade da história podia ser comprovada através de uma carta 

escrita  pelo  irmão  de  João  Cardoso  para  o  seu  avô  materno:  “realmente João Cardoso existiu, 

era primo da minha mãe, meu tio segundo, e eu para provar eu tenho a carta do irmão dele.”  

Nesta carta52F

54, datada em 26 de agosto de 1906, nenhuma referência é feita a João 

Cardoso, mas o correspondente é Antonio Cardoso, conforme Nei, o irmão mais novo de João 

Cardoso,   homem   conhecido   pelo   modo   como   vivia:   “nunca trabalhou, foi vendendo para 

comer, pois viveu só no mate, no cigarro e na carne. E terminou morrendo na companhia do 

irmão, Antonio Cardoso, que é de quem eu tenho a carta ali.”  Na  avaliação  de  Nei  o  conto  

condiz  com  a  realidade,  mesmo  com  algumas  adaptações:  “João Cardoso morava em Arroio 

Branco,  não  era  em  Passo  do  Centurião,  mas  que  é  verdade  é,   já   tá  muito  “folclorezado”,  

mas João Cardoso existiu!”  Neste  caso,  como  orienta  Lahire  (2002),  o  texto  e  as  experiências  

vividas  estão   fortemente   imbricados:  “o   ‘mundo  dos  textos’  está  tão intimamente misturado 

com as experiências do leitor que este, às vezes, pode não conseguir distinguir, como observa  

Maurice  Halbwachs,  uma  lembrança  pessoal  de  uma  cena  literária  análoga.”  (p.98).   

Em uma das entrevistas realizadas, Nei estava concluindo a leitura do romance A casa 

das sete mulheres, de Letícia Wierzchowski. Ao comentar a obra, buscando estabelecer a 

partir de suas vivências contrapontos com o conteúdo lido, teceu críticas à minissérie exibida 

pela Rede Globo, em 2003, baseada neste livro.  Conforme  Nei:  “a parte romântica é até meio 

fraca, mas esse livro se passa todo em um ambiente original.”  No  entanto,  “a série não tem 

nada de original, quem lê esse livro e viu a minissérie vai ver a diferença.”  Uma  das  críticas  

tecidas à minissérie foi em relação às questões geográficas. Segundo ele, a história verídica 

ocorre nas estâncias da região de Camaquã, um local de planícies, conforme está no romance: 

“eu passei uma vez por lá, é um lugar muito lindo, aqueles casarões bem no alto e muito 

deserto, eu acho que a minissérie seria mais autêntica se fosse lá.”   Reafirmando   a  

originalidade do romance a partir de suas experiências individuais, afirmou:   “eu tive uma 

                                                             
54 A carta de Antonio Cardoso, irmão de João Cardoso, foi disponibilizada por Nei e pode ser visualizada no 
apêndice E. 
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noção dos costumes nas antigas estâncias, o meu pai e meus avôs eram desse ramo, e eu vi, e 

meu avô contava como era a vida naqueles tempos. E por isso que eu afirmo que o ambiente 

contido neste livro é muito original.”  Novamente   as   histórias   ouvidas   do   avô   são   tomadas  

como referência na interpretação da leitura realizada.  

No mesmo sentido, Nei comentou a leitura de O Código Da Vinci, de Dan Brown, que 

apesar de ser um livro literário apresenta questões que devem ser consideradas em relação à 

história do cristianismo, segundo sua avaliação. A este respeito, afirmou:  

 
Ele [o livro] se detém sobre o começo das religiões, aquilo ali eu já li 
em muitas obras, muitos livros, muitas publicações de pequenos textos. 
Mas aí vem as contradições, porque a primeira referência é a Bíblia. 
Mas quem é que escreveu a Bíblia?(...) Neste evangelho de Judas, 
Judas foi um apóstolo escolhido por Jesus pra segui-lo. E que os outros 
apóstolos quando Jesus morreu, então, com inveja de Judas, 
condenaram ele como traidor e eles escreveram a Bíblia de acordo com 
as conveniências deles. Ora então a gente tem que chegar a uma... [não 
termina a frase]. Mesmo dentro das religiões atuais a gente percebe 
muito bem a contradição que há, ninguém tem certeza. 
  

Ainda, ao comentar a possível relação existente entre Maria Madalena e Jesus, e sobre 

a figura de José de Arimatéia como verdadeiro pai de Jesus, Nei continuou reafirmando que 

existem contradições, demonstrando suas incertezas e a preferência por não posicionar-se 

favorável a nenhuma das versões.   

 Nei, em suas falas, demonstrava possuir facilidade em distinguir os diferentes gêneros 

de leitura, apropriando-se das histórias de ficção e, por vezes, comparando-as a 

acontecimentos verídicos. Assim, o estilo das obras e os autores eram considerados em suas 

narrativas, como, por exemplo, quando afirmava ter lido obras de autores importantes em sua 

juventude ou, ainda, referindo-se ao Código Da Vinci como um best-seller. Sendo assim, os 

aspectos relacionados ao assunto dos textos, por vezes, eram ultrapassados, caracterizando 

uma apropriação estética da obra lida. Contudo, com bem afirma Lahire (2002, p. 93), 

certamente não era o estilo literário que o ligava as histórias que lia, mas o tema abordado.  

Desta forma, o fato de Nei se referir ao estilo das obras, pode estar atrelado aos anos 

de escolarização que cursou, sendo ele o leitor com maior formação escolar entre os casos 

analisados. A utilização dos instrumentos linguísticos e conceituais, ao apresentar um refinado 

vocabulário e uma adequada concordância verbal na oralidade, pode indicar para a presença 

da escola em sua trajetória. Para Lahire (2002), existem duas barreiras para o acesso aos 
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textos: a primeira refere-se   ao   código   linguístico,   “que   depende   do   tempo   escolarmente  

passado   lendo   textos   lexicalmente   e   sintaticamente   complexos”   (2002,   p.95);;   e   a segunda 

“depende  dos  estoques  de  esquemas  incorporados  pelos  diferentes  leitores  em  função  de  suas  

experiências   sociais   anteriores”   (2002,   p.95). O posicionamento de Nei em relação às 

maneiras de leitura, quando afirmava que o interdito de ler após o almoço era apenas crendice 

popular, ou, ainda, a forma como dominava o código escrito, através da leitura e do 

vocabulário utilizado, são aspectos que possibilitam perceber que o percurso escolar e as 

diversas atividades de socialização experimentadas por ele contribuíram diretamente nas 

maneiras de ler e na apropriação dos textos lidos.  

No caso de Tecla, o que se percebe é uma leitura de obras literárias que, assim como 

sugere Petit (2008, p.78), se dispõem a pensar a própria vida com o auxílio da ficção. Ela 

conviveu com a leitura desde a infância na casa paterna, sendo o pai e os irmãos 

permanentemente citados em suas memórias de leitura. Quando adulta, o casamento 

representou uma ruptura em sua vida e a viuvez um momento de reencontro, especialmente 

com a leitura, disposição que permaneceu em estado de vigília durante alguns anos. Esses 

acontecimentos marcaram a trajetória de Tecla e podem ser percebidos de forma subjetiva 

como balizadores de suas apropriações de leitura. Conforme seus relatos, o tema das leituras 

que realiza precisa corresponder ao seu desejo de conhecer outros lugares, de viver através da 

leitura outras experiências; suas leituras são, assim, vinculadas também ao desejo do 

conhecimento. 

Entre os livros e revistas lidos, Tecla referiu-se à Revista Cruzeiro:  “alí eu conheci a 

Raquel de Queiroz, ela tinha uma página na revista, e eu gostava muito de ler ela. Porque eu 

gosto muito de saber de outras etnias, de outros costumes e outras coisas.”  Ao   falar  destas  

“outras  coisas”  que  conheceu  através dos livros e revistas, Tecla mencionou algumas obras, 

como O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini e O livreiro de Cabul, de Asne Seierstad, 

dizendo:  “nesses livros conheci um pouco do Afeganistão e da história das mulheres.”  Entre  

outros, também citou Negras Raízes, de Alex Haley, que aborda a história de um escravo 

levado para os EUA e as especificidades da vida no continente africano e da escravidão na 

América,   com   o   qual,   segundo   Tecla:   “dá para compreender a vida lá na África, que os 

homens só caçavam..., que os próprios negros mesmo, vendiam os outros como escravos.”  

Conforme Petit (2008), essa relação com os livros, esse viajar na leitura em busca de novas 

experiências são características próprias do ato de ler. Para a autora, ler é:  
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Conhecer a experiência de homens e mulheres, daqui ou de outros lugares, de 
nossa época ou de épocas passadas, transcritar em palavras que podem nos 
ensinar muito sobre nós mesmos, sobre certas regiões de nós mesmos que 
ainda não havíamos explorado, ou que não havíamos conseguido explorar. 
(PETIT, 2008, p.94).  
 

O   “descobrir”   as   práticas   culturais   das   sociedades   orientais   parece   algo   que   lhe  

encanta de forma especial. Tecla por diversas vezes referiu-se a curiosidades e questões 

singulares   desta   cultura,   a   exemplo:   “tu sabes que esses dias lendo um livro eu descobri 

porque eles usam turbante no deserto! É por causa do sol.”   Em   outra   oportunidade,  

mencinou:  “eu perguntei à minha neta: tu sabes qual a língua mais falada no mundo? Ela me 

disse: O inglês. E eu disse: não, é o mandarim. Eu sei porque eu leio essas coisas.”   Ao  

evidenciar práticas socioculturais diferentes, ou mesmo aspectos pontuais que envolvem 

outras sociedades, Tecla se percebe ocupando um espaço diferenciado no mundo social, que 

ultrapassa   o   “lugar”   da   esposa e mãe, que possui o 5º ano escolar, como ela mesma 

evidenciou:  “um amigo do meu filho disse: Mas a tua mãe é uma professora! Eu disse: Mas 

eu tive só até o 5º ano. Ah! Mas não pode! É, é verdade. Mas como a gente adquire 

conhecimento? Com base na leitura.” Com  base  em  uma  leitura  que  permite  “ir  para  outros  

lugares”,   abastecer-se de conhecimento e viver sobre outra perspectiva, que talvez um dia 

tenha  sido  sonhada:  “na minha época a maioria das moças estudava para professora, mas eu 

não quis, nunca quis sair de casa.”   Esta   é   uma   das   apropriações   de   Tecla   em   relação   aos  

textos literários que lê, uma leitura que objetiva viajar no enredo do texto e, também, adquirir 

conhecimento. 

A história familiar é bastante relembrada por Tecla, que falou exaustivamente sobre os 

problemas de saúde do pai, comparando aos sintomas que ela sente atualmente. Em relação 

aos irmãos, lamentou a perda súbita de um deles, com apenas 32 anos de idade, e depois a 

irmã e a mãe. Em todas as entrevistas realizadas o tema da morte foi recorrente, ou através do 

relato da perda dos familiares ou do tema das leituras que realizou. Uma das leituras bastante 

comentada por Tecla foi a do livro 90 minutos no céu, de  Don  Piper,  sobre  o  qual  disse:  “eu li 

sobre o homem que teve noventa minutos no céu, disse quero ver como é que é. (...) O homem 

tava morto, mas ele [pastor] orava, e disseram não, não precisa orar mais ele tá morto. E aí 

ele se foi lá pra cima, diz que tinha um portão todo iluminado [risos], diz que tava todos os 

parentes e conhecidos lá, tudo esperando por ele. Mas Deus ele não viu. Mas depois aquele 

tava orando tanto, que ele voltou pro corpo. Mas eu no fim fiquei meio baratinada .”  Paralelo  

ao  conteúdo  das  leituras  realizadas,  as  experiências  pessoais  são  sempre  confrontadas:  “uma 
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prima minha teve uma filha e teve hemorragia, e ela disse que ia indo, indo e aquela luz e ela 

lembrava dos filhos e voltava. Mas os médicos e os cientistas dizem que é efeito da anestesia, 

mas eu fico assim, com essas coisas, fico pensando. Essas coisas de como vai ser o futuro!”  

Observa-se que ao ler sobre o tema morte, Tecla busca respostas para suas inquietações, 

assim, através dos textos de ficção as questões que inquietam a vida real são dadas a sentir. 

Como afirma Kramer (2003), ao fazer referência à ampla experiência da leitura: 

 

Leitura   que   produz   uma   “reflexão   sentida”   de   um   coração   informado   sobre  
aspectos essenciais da vida humana; leitura compartilhada – ainda que seja 
com o autor – daquilo que a gente pensa, sente ou vive. Leitura que provoca a 
ação de pensar e sentir criticamente as coisas da vida e da morte, os afetos e 
suas dificuldades, os medos, sabores e dissabores. (p. 29). 

Entre dúvidas e certezas, alguns livros são recusados por Tecla, como O Código Da 

Vinci, de Dan Brown. Ao afirmar ser cristã, disse que ouviu alguns comentários do seu filho 

sobre a obra que a levaram a não lê-la:   “esse eu não li, eu não li por que o meu filho leu e 

disse que Cristo tava de... de... com a Maria Madalena. E mais isso e aquilo, e aí eu disse 

vamos deixar, esse vamos deixar.”  O  livro  não  despertou  o  interesse  de  Tecla,  aparentemente,  

porque diante de suas dúvidas relacionadas à vida espiritual, o comentário do filho parece ter 

provocado o sentimento de incerteza, afrontando as suas possíveis certezas. Conforme Petit 

(2008),  “praticar  a   leitura  pode  se   revelar   impossível  ou  arriscado,  quando  pressupõe  entrar  

em  conflito  com  os  modos  de  vida.”  (p.104). 

Ao comentar suas práticas de leitura, Tecla indicou os motivos que lhe fazem comprar 

ou gostar de um livro. Percebe-se que o tema da obra é, na maioria das vezes, o que mais 

influencia suas escolhas. Contudo, outros aspectos são evidenciados, como o autor, a 

indicação como best-seller ou, mesmo, a referência de uma leitura que era realizada por seu 

pai. Como exemplo, pode-se considerar o livro O velho e o Mar, de Ernest Hemingway, sobre 

o  qual  comentou:  “esse eu comprei, é a história de um velho pescador que pesca um peixe 

bem grande, é bem conhecido, do tempo do meu pai, meu pai leu esse livro. Aí como tinha no 

Avon eu comprei e dei pro meu filho, ele gosta.”   Percebe-se que o filho é o principal 

interlocutor de Tecla, sendo a pessoa com quem tem a possibilidade de socializar suas leituras 

e trocar livros e indicações de leitura.  

Em relação aos autores dos livros que possui, observa-se que Tecla realiza certa 

distinção entre eles, apesar de não tecer comentário em relação ao estilo literário de cada um. 

Citou como bons autores Josué Guimarães, Eça de Queiroz e Moacyr Scliar. Em relação a 
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Sidney  Sheldon,  disse:  “eu já li uns livros dele, aí tinha no Avon um livro que dizia Sidney 

Sheldon, mas não tinha nada de Sidney Sheldon. Tem uma sem vergonha de uma escritora 

que coloca o nome dele e é ela que escreve. Porque ele já morreu, eu pensei que ele tinha 

escrito e não tinha terminado e ela terminou, mas não era 53F

55.”  Quando  questionada  sobre  o  

estilo da autora do livro, se corresponde ao estilo literário de Sidney Sheldon, Tecla limitou-se 

a dizer que ela não é uma boa autora. Tecla ainda afirmou que, algumas vezes, suas escolhas 

ao comprar livros baseiam-se na relação de livros mais vendidos divulgada pela Revista Veja. 

Contudo, é o enredo do livro que vai determinar a sua opinião sobre a obra, como no caso do 

livro Crepúsculo, de Stephenie Meyer,  sobre  o  qual  concluiu:  “eu não achei nada nesse livro, 

e  me  dizem:  “eu  me  apaixonei  por  ele”.  É  o  mais  vendido,  mas  para  mim  não   tem  nada!”  

Conforme observa Lahire (2002), o leitor apropria-se de um texto quando faz trabalhar os 

esquemas de sua própria experiência, o que certamente não ocorreu em relação à leitura desta 

obra. 

Abreu (2006), ao referir-se à lista de mais vendidos divulgada em 1999 pela Revista 

Veja, faz algumas considerações sobre as diferentes concepções realizadas sobre o autor 

Paulo   Coelho   (o   autor   mais   vendido):   de   um   lado,   “Os   Leitores   Assíduos”;;   de   outro   “Os  

Críticos  Incrédulos”,  como  destaca: 

 
Os   “assíduos”   comentam   sua   relação   com   os   livros   de   Paulo   Coelho  
mostrando o que aprenderam com eles, como se emocionaram durante a 
leitura, como se sentem atraídos pelas tramas e pala escrita e como respeitam e 
admiram  o  autor.  Já  os  “incrédulos”  afirmam  que  não  se   trata  de   literatura  e  
sim de subcultura, que o público (não somente o brasileiro) é muito inculto e 
busca apenas um misticismo barato. (ABREU, 2006, p.19). 
 

De igual modo, Lahire distingue o universo leitor entre críticos literários, que realizam 

uma apropriação estética dos textos, e os demais leitores leigos, que fazem uma apropriação 

ético-prática de suas leituras, na qual o conteúdo é sobreposto ao estilo literário.  

Ao ler, Tecla busca descortinar seus medos e suas dúvidas, visita outros espaços, 

outras culturas, conhece novas histórias, que de alguma forma fazem trabalhar seus esquemas 

de experiências. Assim, deleita-se nos enredos, nas tramas literárias, que dão sentido a sua 

vida e lhe trazem conhecimento.   

                                                             
55 Tecla referia-se ao livro A senhora do jogo, de Tilly Bagshawe, autora que teria sido escolhida pelos herdeiros 
de Sidney Sheldon para continuar o seu legado. O livro A senhora do jogo daria sequência ao livro O Reverso da 
Medalha, de Sidney Sheldon. Mesmo não tendo sido escrito por Sidney Sheldon o livro traz o seu nome em 
letras garrafais na capa. (http://www.livronochadascinco.com.br – acesso em 10/01/2012). 
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Diferentemente de Tecla, que apresenta uma prática extensiva de leitura, Ondina leu 

integralmente por cinco vezes a Bíblia, motivada especialmente pela crença na leitura como 

instrumento de fé e salvação. Assim, a Bíblia e alguns livros de oração e meditação são os 

materiais de sua preferência literária. A trajetória de Ondina foi marcada pela religiosidade da 

família, pela submissão à sogra após o casamento e pelas duplas jornadas de trabalho. A 

leitura intensiva da Bíblia começou após os 60 anos de idade, quando ficou impossibilitada de 

trabalhar diante de uma doença.  

Para  Chartier  (2001),  a  leitura  da  Bíblia  possui  suas  regras  próprias:  “leitura,  releitura, 

conhecimento de memória, leitura compartilhada, articulação entre leitura em casa e a leitura 

da   Bíblia   no   templo.”   (2001a,   p.   113).   As   leituras   de   Ondina   são   caracterizadas   por   estes  

protocolos; leitura intensiva, muitas vezes com o intuito de memorizar:   “antigamente eu lia 

uma, duas vezes e decorava, mas agora não, esqueço”.     De   igual   forma,  procura  articular  a  

leitura  à  vida  religiosa  na  igreja:  “quando o pastor faz a prédica eu já tenho tudo na frente, 

porque eu já li muitas vezes, isso aí em quase todos cultos.”  Contudo,  a  leitura  compartilhada,  

indicada pelo autor, apresenta outra configuração no caso de Ondina, não como leitura em 

conjunto,   mas   como   relato   oral   sobre   a   leitura   realizada:   “eu falo pra eles da Bíblia, ele 

[marido] não gosta de lê, mas eu digo o que diz na Bíblia e o que ensina. Mas os netos já não 

escutam   muito,   mas   eu   sempre   digo:   ‘isso   é   preciso’.”   As   práticas   de   leitura   de   Ondina  

confirmam, de algum modo, o que Chartier (1994) aponta em relação aos textos religiosos, ao 

referir-se  ao  século  XVIII  e  à  sociedade  europeia:  “os  textos  religiosos  e  em  primeiro  lugar  a  

Bíblia, em países protestantes, são os alimentos privilegiados dessa leitura [intensiva] 

fortemente impregnada de sacralidade e autoridade. (CHARTIER, 1994, p.99). Nesta prática 

de leitura intensiva de textos religiosos, marcados pela sacralidade, pode-se questionar como 

se dá a apropriação da leitura.   

Ondina, ao ler, projeta suas vivências no conteúdo de alguns textos da Bíblia, ou 

ainda, por vezes, faz da leitura apenas uma forma de viver sua fé. Assim, a relação entre os 

sentidos atribuídos à leitura e os esquemas de experiências individuais são percebidos como 

uma característica de suas leituras. Quando questionada sobre qual o livro da Bíblia que mais 

gostava de ler, respondeu:   “Jó e os Salmos, mas todos são bons.”   Segundo   Ondina,   a  

indicação do livro de Jó se dá devido à trajetória de fé e confiança deste homem em Deus: 

“primeiro mataram os empregado que estavam lavrando a terra e pegaram os bois e as 

jumentas e mataram, e ele nunca foi contra Deus. Depois quando ele perdeu os filhos, a 

“casa  caiu  em  cima  dele”,  e  ele  nunca  foi  contra  Deus.  No  final  Deus  deu  força  pra  ele  de  
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novo e ele recuperou tudo em dobro porque ele nunca foi contra Deus.”  Jó  é  um  exemplo  que  

deve ser  seguido,  conforme  suas  palavras:  “é um exemplo, porque tudo tá declarado lá, ele 

perdeu tudo e depois recuperou tudo, e nunca foi contra Deus. Então a gente também tem que 

ser assim, se a gente tá sentindo mal, tá fraco ou tá doente, ou falta algum dinheiro, a gente 

nunca pode dizer não, eu não posso mais.”  Ondina   ainda   afirmou  que   por   vezes   viu-se na 

mesma situação de Jó, mesmo diante das dificuldades manteve sua fé. Assim, os temas dos 

textos que lê são transpostos para as situações vivenciadas no cotidiano, servindo de apoio e 

orientando  suas  atitudes:  “ele [Jó] perdeu tudo e depois recuperou tudo (...), a gente também 

tem  que  ser  assim”.     

 Em relação ao livro de Gênesis, para Ondina, o principal ensinamento está relacionado 

ao respeito ao dia do descanso. A dupla jornada de trabalho realizada também nos finais de 

semana, após o casamento, foi algo bastante relatado em seus depoimentos. A este respeito, 

disse:   “eu respeito aquilo do livro de Gênesis, pra que ler aquilo e depois não respeitar? 

Domingo  Deus  fez  pra  descansar,  e  depois  os  meus  pais  diziam:  ‘O  que  tu  fizer  no  domingo  

na  segunda  tu  vai  bota  fora’.  Então  a  gente  bota  aquilo  tudo  na  cabeça  e  então  aquilo  nunca  

mais vai sair.”   Com   estas   palavras   Ondina   deixou   claro   que   ao   apropriar-se das leituras 

realizadas, revisitava ensinamentos e modos de ser e de viver. Assim, as orientações recebidas 

na casa dos pais, enquanto disposições que foram fortemente interiorizadas, serviram de base 

para a relação estabelecida com o texto bíblico. 

 Em vários momentos ela deixou transparecer sua dificuldade em compreender os 

textos lidos, especialmente quando não era possível uma aproximação direta com suas 

experiências. O livro de Jó e de Salmos são os de sua maior preferência; em relação aos 

Salmos justifica sua  predileção  afirmando:  “o melhor de ler é os Salmos, é mais fácil, se eu 

quero   fazer   uma  oração  assim,   uma   coisa   rápida   eu   leio   Salmos”. Por diversas vezes, ela 

evidenciou uma prática de leitura intensiva que objetiva especialmente o fortalecimento de 

sua fé. Assim, o ato de ler representa, especialmente, o contato com a palavra de Deus. No 

entanto, a compreensão de alguns textos parece ser limitada pela dificuldade de compreensão 

do  conteúdo   lido:  “eu tenho que lê umas quantas vezes e tenho que pensar sobre aquilo às 

vezes”.  A  este  respeito  ainda  afirmou:  “se eu fosse mais nova, eu ia no estudo bíblico, mas é 

tudo muito longe na colônia, eu sozinha não posso ir. Eu me declaro sozinha [compreendo 

sozinha], mas no estudo bíblico o pastor ia me declara mais ligeiro.”  Ondina  lamentou  nunca  

ter frequentado os estudos bíblicos de sua comunidade religiosa, reuniões destinadas à leitura 
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e estudo da Bíblia, normalmente mediadas pelo pastor, embora demonstre que a profunda 

compreensão dos textos bíblicos não seja o objetivo de suas leituras.  

 Quando questionada sobre os livros do Antigo Testamento que lhe trouxeram maiores 

ensinamentos, ou ainda, sobre a trajetória de Jesus e os acontecimentos que lhe parecem mais 

significativos, Ondina não apresentou respostas objetivas, afirmando não ter boa memória e 

não saber explicar muito bem o conteúdo de suas leituras. Por fim, suas palavras 

demonstraram  o  sentido  atribuído  às  leituras  que  realiza,  ao  dizer:  “eu aprendi muito lendo a 

Bíblia. Jesus nunca fez mal pra nós ele sempre vai ajudar de novo. Se alguma coisa corre 

meio ruim a gente tem que compreender, porque a Bíblia escreve isso, não é assim: tudo vai 

bem! tudo vai bem! Feliz é quem tem Jesus do lado.”  E  ainda:  “O céu, as nuvens e as gramas 

tudo foi Deus que fez, tudo é coisa de Deus, se Deus não mandar crescer a grama ela acaba 

morrendo.”   Nestes   dois   excertos,   é   possível   perceber   que,   inicialmente,   ela   afirmou   ter  

aprendido muita coisa com a Bíblia, mas ao dar continuidade a sua fala expressa concepções 

recorrentes, ideias que fazem parte dos ensinamentos gerais do cristianismo. Suas afirmações 

demonstram percepções normalmente difundidas e apreendidas através do convívio com a 

comunidade religiosa ou familiar, e não necessariamente adquiridas através da leitura bíblica. 

Desta forma, percebe-se que sua prática de leitura é caracterizada pelo que se convencionou 

chamar de apropriação religiosa da Bíblia, uma leitura que não questiona, não critica e não 

duvida, na qual os sentidos atribuídos estão relacionados à devoção incondicional e a leitura 

apresenta-se enquanto ato de fé. Por diversas vezes, Ondina disse em seus depoimentos que lê 

motivada   por   sua   fé,   o   que   lhe   faz   aceitar   com   devoção   o   texto   lido:   “eu leio pela fé, e 

respeito aquilo que tá escrito. O que que adianta se eu vou lê aquilo se não tenho fé, não 

adianta. Tem que ter fé no que se lê.”  O  sentido  atribuído  a   suas   leituras  diferencia-se dos 

demais atores analisados, que estabelecem outra relação com os textos bíblicos.   

Para Nei, por exemplo, que não costumava ler a Bíblia com frequência, este é um livro 

que  exige  muito  conhecimento:  “para ler uma Bíblia inteira precisa ter muita persistência, 

porque é muito detalhado e são muitos termos próprios da religião.”   Já para Tecla, a 

dificuldade em compreender os textos  faz  com  que  não  leia  constantemente  a  Bíblia:  “não sou 

muito de ler a Bíblia, eu acho a Bíblia um livro muito difícil. E depois uns interpretam de um 

jeito outros de outro. Eu sempre achei a Bíblia muito complicada”.  Nei  e  Tecla  demonstram  

dificuldades nesta leitura, pois buscam compreender o conteúdo apresentado, vislumbrando 

uma apropriação ético-prática dos textos.  
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 O mesmo ocorre com Ismael, que disse ler a Bíblia esporadicamente, contando que 

sua esposa era muito religiosa e lia diariamente a Bíblia, e que quando ficou viúvo passou a 

sentir-se no dever de realizar essa leitura. Contudo, não demonstrou motivação para tal prática 

e,  por  vezes,  discordou  de  alguns  textos:  “tá escrito na Bíblia que o pobre é a presa do rico. 

Agora veja só! Eu vou dizer pro padre, eu não concordo com isso aqui, eu acho uma injustiça 

com os pobres. Quer dizer que o dinheiro termina com a honestidade, o pobre pode falar a 

verdade, com a razão, com tudo, mas chegou o outro com o dinheiro liquidou com a 

honestidade, liquidou com a verdade. Não, eu vou dizer pro padre, não, eu não preciso mais 

ler a Bíblia, pra mim ta tudo aí! Isso é uma injustiça, uma tristeza para o pobre honesto.” Em 

todos os seus depoimentos Ismael salientou, em diferentes contextos, a importância de valores 

como a honestidade, afirmando que aprendeu no quartel o valor da verdade e do caráter de um 

homem. Ao finalizar sua fala, Ismael disse que sua esposa costumava aceitar tudo o que lia na 

Bíblia, não sendo crítica como ele: “ela era católica, ah! Tinha uma fé!”.   O   que   permite  

inferir que as leituras de sua esposa, baseadas na fé, poderiam ser caracterizadas como 

apropriação religiosa da Bíblia. 

 No caso de Ondina, assim como nos demais casos, percebem-se práticas de leitura 

caracterizadas pela apropriação ético-prática. Ao colocar em evidência em seus depoimentos 

o conteúdo dos livros bíblicos que permitem uma aproximação com seus esquemas de 

experiências, a exemplo do livro de Jó. Contudo, Ondina, ao ler intensivamente a Bíblia, não 

parece buscar a compreensão do conteúdo lido, mas aproximar-se de Deus. Assim, os sentidos 

que atribui à leitura estão voltados a uma apropriação religiosa da Bíblia, que apresenta certa 

especificidade em relação às demais leituras da Bíblia, diante da representação de que a 

leitura, por si só, seria uma maneira de estar junto a Deus, vivenciando a fé, enquanto crença 

em uma força transcendental.  

 

5.2 Considerações sobre as disposições leitoras dos atores analisados 

 

Os seis atores analisados revelam disposições ético-práticas no que se refere aos 

modos de apropriação, mas, com singularidades específicas que permitem afirmar que cada 

indivíduo apropria-se de modo particular dos textos que lê, a partir de suas experiências 

individuais, que não estão condicionadas ao grupo social ao qual pertence. Suas preferências 

literárias estão relacionadas aos textos que de alguma forma fazem trabalhar as suas 
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experiências individuais, não necessariamente condicionados a uma relação direta com a sua 

atuação profissional ou com o seu modo de vida. Nenhum dos leitores analisados, embora 

tenham trabalhado durante anos na terra, possuem livros específicos sobre o plantio ou o 

manuseio de produtos agrícolas. Sendo assim, os gostos literários e os modos de apropriação 

oscilam de caso a caso, permitindo perceber a relação entre apropriação e disposições 

incorporadas. 

 Lahire (2002, p.95) afirma que além da capacidade linguística, o ato de ler depende 

também dos estoques de esquemas incorporados através de experiências sociais vivenciadas.  

Esses dois aspectos podem, de algum modo, limitar a compreensão e, assim, o acesso ao 

texto. Ainda, para o autor, estes obstáculos, por vezes, combinam-se, mas não 

sistematicamente, sendo a principal dificuldade percebida no caso dos leitores menos 

escolarizados. Em relação aos leitores analisados neste estudo, é possível perceber a 

interferência destes fatores diante da aparente mobilidade ou dos limites de alguns leitores 

frente aos comentários realizados sobre suas leituras. Tecla e Nei demonstraram uma prática 

de leitura na qual os aspectos estéticos são colocados em evidência, ao reconhecerem o valor 

cultural de algumas obras literárias, ou mesmo ao desprezarem alguns autores e reconhecerem 

a importância de outros. Nei, por exemplo, afirmou que no período  escolar   leu  os  “grandes 

romances de Alexandre Dumas”  e,  ao  mesmo  tempo,  disse  que  não  leria  Jô  Soares,  pois  “nem 

como humorista ele é bom”.    Para  Lahire  (2002),  a  leitura  estritamente estética não é ausente 

do discurso dos leitores leigos, de modo que   estes   podem  evocar   o   ‘belo   estilo’   ou   a   ‘bela  

escrita’,  “mas  certamente  não  é  isto  que  os  prende  e  os  liga  nas  histórias  que  leem”  (p.93).   

Entre os casos analisados, Nei é o leitor que possui o maior tempo de escolaridade, 

tendo inclusive saído da casa dos pais para estudar na zona urbana. Tecla frequentou até o 

quinto ano primário, mas é a leitora que conviveu por maior tempo em outros espaços de 

socialização. Após os trinta anos de idade, casou-se e passou a morar na sede urbana de 

municípios do interior e, embora este tenha sido um momento em que deixou de praticar a 

leitura, novas relações sociais certamente permitiram-lhe outras experiências de socialização, 

que mais tarde foram incorporadas à prática de leitura. Ainda, outro diferencial no caso de 

Tecla, é o hábito de frequentar a biblioteca pública do município em que reside, prática que 

mesmo acessível a alguns dos leitores não possui adesão. Nei frequentou espaços de grande 

circulação da cultura escrita, como a Academia Canguçuense de História, tendo atuado 

também por longo tempo como secretário do CTG da localidade onde residia. Tais aspectos 

demonstram que tanto a escolaridade quanto as relações sociais responsáveis pelas 
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disposições incorporadas revelam modos específicos de apropriações dos textos, permitindo 

aos leitores maior controle sobre o que leem. Ambos os leitores, ao falarem sobre suas 

leituras, demonstraram relativa facilidade em descrever de forma sintética o conteúdo lido, 

sem afastarem-se por completo da proposta do texto. O domínio de um amplo vocabulário, de 

termos específicos da cultura escrita e de características estéticas do texto, permite perceber 

disposições incorporadas, seja no ambiente escolar ou em outros espaços de socializações que 

influenciam nos sentidos e nos usos dados à leitura.   

Henrique e Ismael talvez sejam os leitores que demonstraram maior dificuldade para 

apreender e comentar de forma sintética o conteúdo dos textos lidos. Por vezes, selecionaram 

passagens isoladas dos textos que foram comentadas como sendo o principal tema da obra. O 

mesmo pode ser dito em relação às leituras de Antonio, não sendo possível perceber algum 

tipo de referência aos aspectos estéticos das obras, como estilo ou autoria. A relação entre os 

assuntos lidos e suas histórias de vida parecem ser os principais motivadores de suas leituras. 

Neste sentido, a pouca experiência escolar dos três leitores, a ausência ou as poucas leituras 

de jornais e outros textos informativos e as escassas práticas de socialização para além do 

meio onde vivem, talvez possam ser compreendidas como fatores que os aproximam de uma 

prática de leitura bastante restrita ao conteúdo das obras lidas.   

Para Chartier (2002, p.70), quando se procura compreender o processo pelo qual um 

texto faz sentido para aqueles que dele se apropriam, torna-se essencial compreender como os 

mesmos textos são apreendidos, manipulados ou compreendidos em um mesmo grupo social. 

Nos casos analisados, a apropriação está permeada de singularidades relacionadas às 

experiências sociais individuais, mesmo tratando-se de um grupo com a mesma origem social, 

com pequena variação em relação à escolaridade, à idade e os meios de socialização. Entende-

se, ainda, que a materialidade do suporte dos textos pode produzir diferentes apropriações em 

relação ao mesmo texto. Contudo, não foi possível constatar através dos dados empíricos a 

relação entre apropriação e materialidade, pois não se presenciou a leitura de um mesmo texto 

em suportes diferentes. Por fim, é pertinente salientar que os dados apresentados e analisados 

nos auxiliam, em especial, a   compreender   e   a   constatar   que   “longe   de   ser   uma   atividade  

passiva   e   desconectada   dos   cursos   da   ação,   a   leitura   tem  posse   de   ação.”   (LAHIRE,   2002,  

p.98). 
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Considerações Finais   

 
Parodiando o Dr. Assis Brasil: 
Bem vindo seja a esta mansão que encerra, 
Encerra dura lida e doce calma; 
Abriga o arado que lavra a terra, 
E o livro que educa a alma. (Nei) 

 
 

 Estas palavras de Nei, ditas quando se despediu ao final da primeira entrevista 

realizada  em  2007,  representam  a  acolhida,  a  receptividade  e  a  vontade  de  “contar”  dos  seis  

leitores investigados neste estudo. Tecla, Nei, Ismael, Antonio, Henrique e Ondina 

possibilitaram, através de seus depoimentos, que muito pudesse ser dito sobre as práticas de 

leitura de indivíduos oriundos do meio rural, contribuindo para que esta investigação 

alcançasse seu objetivo, a saber: compreender a partir das estruturas individuais, as 

circunstâncias sociais do passado que contribuíram no processo de incorporação da disposição 

leitora, os meios e os modos de ler e a apropriação da leitura de seis atores oriundos do meio 

rural. Através das narrativas, foi possível atingir a expectativa da contribuição primeira do 

estudo, ou seja, dar visibilidade à presença da cultura escrita entre moradores do meio rural, 

problematizando a representação da rarefação destas práticas no contexto rural.    

Para Chartier (2001), as investigações sobre práticas de leitura precisam levar em 

consideração as representações que envolvem os diferentes grupos sociais. A este respeito, o 

autor observa que no século XVIII a leitura camponesa é representada como uma prática oral, 

que reúne a família, especialmente no inverno, em torno do livro sagrado. Esta representação 

da leitura camponesa em oposição à urbana, secreta e individual, é questionada por Chartier 

(2001):  “a  reunião  constitui,  portanto,  o  contraponto  coletivo  e  rural  da  leitura  individual  dos  

citadinos? [...] pode-se  de  fato  duvidar  disso.”  (p.93).  Segundo  o  autor,  para  além  das  práticas  

rurais propriamente, as representações que contrapõem campo e cidade são reflexos da 

“nostalgia  dos  leitores  urbanos  por  uma   leitura  perdida,  [...]   indicam  o  sonho de uma leitura 

da   transparência,   reunindo   idades   e   condições   ao   redor   do   livro   decifrado”   (p.94),   sendo,  

portanto, representações urbanas em relação a uma prática sobre a qual muito pouco se sabe 

efetivamente.  
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Neste sentido, as representações que contrapõem rural e urbano e, assim, as práticas 

existentes em ambos os contextos, parecem ter perdurado na contemporaneidade, 

especialmente com a contribuição dos estudos da sociologia rural, como expressa Carneiro 

(2008): “a sociologia rural, na sua constituição como disciplina específica, provocou a 

reificação de uma imagem dicotômica da sociedade sustentada na oposição entre cidade e 

campo como dois universos substantivamente distintos (...). (CARNEIRO, 2008, p.22). Deste 

modo, segundo a autora, convencionou-se representar o espaço urbano como lugar da 

civilização e da modernidade, enquanto que ao rural restou o estigma do atraso, da tradição e 

do estático. Diante deste contraponto urbano versus rural, considera-se que a ausência de 

pesquisas substanciais sobre a prática de leitura e escrita em contextos rurais, somado ao fato 

de  a  sociedade  urbana  ser  o  “berço  da  cultura  escrita”  (VIÑAO  FRAGO,  1999),  contribui  para  

a representação de que a cultura escrita seria rara entre os indivíduos rurais.  

Neste estudo problematizou-se esta questão diante dos indícios que apontam para a 

circulação da cultura escrita no meio rural. As trajetórias individuais revelaram as estratégias 

de acesso a livros, revista e jornais, considerando especialmente as distâncias geográficas, 

características do meio rural. Revelaram, também, a circulação de cartas como meio de 

comunicação, como se observou nos relatos de Nei, que guardava entre seus pertences uma 

carta de 1906, através da qual seu tio mandava notícias à família, ou ainda, nos depoimentos 

de Tecla, que disse orgulhosa que a irmã mantinha correspondência, no período pós II Guerra 

Mundial, com uma amiga na Alemanha, de quem recebeu um livro como presente. Deste 

modo, é possível observar a cultura escrita nas práticas de indivíduos inseridos no meio rural, 

ainda na primeira metade do século XX, mesmo quando a presença da escola era ainda 

bastante discreta, como também relevam os depoimentos. 

Outro aspecto que ratifica a presença e os usos da cultura escrita é a presença de 

jornais como principal meio de informação neste período. Conforme as narrativas, o jornal era 

enviado por diversos meios de transporte, por vezes os destinatários recebiam várias edições 

de uma única vez, o que dificultava, em razão da sequência a ser escolhida, a prática da 

leitura, como relatou Nei.  Percebe-se, contudo, que o jornal que tardiamente, em relação ao 

seu dia de edição, chegava ao meio rural continua a despertar interesse, pelos artigos, 

crônicas,  palavras  cruzadas  e,  até  mesmo,  pelas  “últimas  notícias”.  Assim,  o  jornal  não  estava  

relacionado à brevidade da notícia datada, que faz da edição do dia anterior uma fonte 

desatualizada. Na prática de leitura destes leitores o jornal era uma fonte de informação que 

possibilitava o acesso às notícias, mesmo que fossem da semana anterior.  
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Para os atores analisados, frequentar a escola, entre as décadas de 1920 a 1940, 

significou vencer obstáculos ou criar estratégias, frente à distância, à inexistência, ou ainda, 

devido ao custo das mensalidades das escolas paroquiais.  Para Tecla, sair da casa dos pais 

para estudar revelou-se impossível diante da ausência do convívio familiar, e o trajeto até a 

escola passou a ser realizado a cavalo diariamente. No caso de Antonio, órfão de pai, os 

trabalhos rurais deveriam ser realizados antes de ir à escola, depois, um longo caminho era 

percorrido de carrocinha até a instituição. No entanto, conforme suas palavras, o preconceito 

étnico-racial fez com que sua mãe julgasse necessário o afastar da escola. Para Ondina e 

Antonio, ir à escola também significava caminhar a pé por caminhos sinuosos, passando por 

pinguelas54F

56 sobre arroios. Ambos relataram as dificuldades da família em pagar os custos de 

manutenção do professor, especialmente por se tratar de vários irmãos. Nei parece ter sido o 

filho escolhido pelos pais para receber um investimento em seus estudos, sendo o único entre 

os irmãos a estudar durante nove anos, inclusive em escolas do meio urbano, embora não 

tenha concluído seus estudos. Ismael, por não ter tido a possibilidade de frequentar a escola 

formal, devido à inexistência na localidade onde residia, considerava-se um quase analfabeto.  

Estas trajetórias permitem compreender que as dificuldades de acesso à escola no meio 

rural eram muitas e que as trajetórias escolares, quando havia escolas nas localidades, não 

ultrapassavam, em média, cinco anos, durante a primeira metade do século XX. Contudo, o 

valor atribuído às práticas escolares revelam a crença na cultura escrita como algo 

fundamental para a formação cidadã, o que é observado nos relatos que apontaram para a 

iniciação dos filhos na cultura escrita antes mesmo do ingresso na escola.   

Sendo assim, estas questões, além de apontarem para a existência de práticas e 

estratégias específicas de acesso a cultura escrita, também contribuem para que se 

compreenda o contexto em que foi incorporada a gênese da disposição leitora dos indivíduos 

analisados. Conforme Lahire (2004), os estudos que se ocupam de análises à escala 

individual têm a vantagem de perceber a diversidade que compõem os grupos sociais. Os 

perfis sociais analisados mostraram que a disposição leitora é constituída de forma bastante 

particular e que diferentes matrizes de socialização podem contribuir neste processo.  

A família, como primeira instância de socialização, foi confirmada em alguns casos 

como a principal responsável pela disposição leitora, cita-se, em especial, o caso de Tecla, de 

Nei e de Henrique, que conviveram com práticas de leitura e escrita no contexto familiar. De 

igual modo, a escola apresentou-se como uma importante instância de socialização, mesmo 

                                                             
56 Ponte improvisada com troncos, sem proteção e estreita. 
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diante das dificuldades demonstradas de acesso e permanência dos atores nesta instituição. A 

escola contribuiu de forma significativa no processo de incorporação das práticas de leitura, 

seja produzindo a competência para o uso do código escrito ou inculcando a crença da 

importância social das práticas da cultura escrita. Para além destas instâncias de socialização 

– a família e a escola – outras instituições e relações sociais contribuíram como práticas de 

socialização  produtoras  da  disposição  leitora.  Entre  estas,  a  igreja,  responsável  por  “produzir  a  

fé”  de  Ondina,  da  qual  é  decorrente  sua  prática  de  leitura;;  o  Exército  brasileiro,  onde  Ismael  

prestou serviço militar, vivenciando uma série de experiências sociais e prestando sua 

primeira prova escrita. Deve-se, ainda, considerar a ausência de contextos favoráveis, que 

incentivaram a disposição para a leitura mesmo que de forma inconsciente (cf. Lahire, 2004), 

a exemplo do que ocorreu com Antonio ao ser afastado da escola de forma abrupta, e de 

Ismael, que não a frequentou. Desta forma, a gênese da disposição leitora destes indivíduos 

não está situada em uma única instância de socialização, mas é proveniente de diversas 

situações, diante de condições marcantes ou de modalidades circunstanciais que permearam 

cada uma das trajetórias sociais.  

A disposição para a prática da leitura foi vivenciada de forma diferente nos seis casos 

analisados. Foi possível perceber que os atores são submetidos a forças internas (disposições) 

e a forças externas (contextos) que interferem na ação. No caso de Nei, que encontrou 

condições favoráveis para a boa interiorização da disposição leitora, na família e na escola, e 

que durante a trajetória de vida obteve contextos de atualização desta prática, a leitura foi 

realizada   durante   toda   sua   trajetória   como   uma   “paixão”.      Para   citar   outro   exemplo,   Tecla  

vivenciou contextos desfavoráveis à prática da leitura, colocando sua disposição em estado de 

vigília durante a vida matrimonial. Ainda, observou-se, em outros casos, que um momento de 

doença, um período de reclusão e de maior tempo livre, apresentou-se como um contexto 

propício para ativar a disposição leitora.  

A aposentadoria, por exemplo,   ofereceu   a   estes   leitores   momentos   de   “ócio”,  

momentos reservados à prática da leitura por prazer, realizada sem constrangimento a 

qualquer hora do dia, para o caso dos homens. Contudo, para as duas mulheres – Tecla e 

Ondina –, a aposentadoria continuou  a  ser  um  período  em  que  atividades  domésticas  “úteis”  

não deixaram de ser realizadas, e o interdito da leitura realizada a qualquer hora do dia 

permaneceu. Sendo assim, a representação da mulher como responsável por atividades 

domésticas   “úteis”,   somada à representação da leitura unicamente como prática do ócio, 
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parece contribuir para que às mulheres sejam reservados, mesmo na aposentadoria, os 

horários da noite e os domingos à tarde para a leitura. 

A investigação tornou possível compreender, ainda, quais as relações que são 

estabelecidas com o impresso, como se dá o acesso a estes, quais os modos de ler e que 

apropriação estes leitores fazem dos textos que leem. Através da análise dos acervos 

particulares, classificados a partir das esferas de circulação social, e dos depoimentos que 

foram coletados, foi possível identificar os temas de maior interesse dos leitores, que, de 

modo geral, estão relacionados ao que se caracterizou como esferas históricas, literárias e 

religiosas. No caso dos leitores homens, eles leem especialmente textos sobre assuntos 

históricos, mesmo que em alguns casos, o texto seja literário e ficcional, mas apresente em 

seu enredo a história de determinada personalidade ou acontecimento histórico. Nestas 

leituras históricas, os textos mais lidos são aqueles que se concentram em assuntos que dizem 

respeito à história familiar, à história da origem étnica ou à história regional e local. Desta 

forma, é possível considerar, assim como concluíram Galvão e Oliveira (2007) ao analisar a 

biblioteca   de   um   indivíduo   “não   herdeiro”,   que   são:   “leituras   da   velhice,   vinculadas   a   um  

processo   de   reconstrução   da   própria   memória   do   sujeito   e   dos   seus   espaços   afetivos”  

(GALVÃO e OLIVEIRA, 2007, p.106).  

Sendo assim, foi possível constatar que o gosto ou a sensibilidade literária estão 

vinculados ao momento do ciclo de vida dos leitores e às experiências sociais que os 

absorvem no período da leitura, assim como, à pertença sexual destes (Cf. Lahire, 2002, p.96). 

Observou-se nos seis perfis analisados que os temas de leitura privilegiados são aqueles que 

fazem trabalhar as experiências sociais, a memória de acontecimentos públicos e privados; 

são leituras sobre o passado realizadas com os olhos do presente. É relevante, também, 

salientar que a partir dos dados analisados, e apoiando-se em pesquisas já realizadas, 

percebeu-se   que   o   gosto   literário   também   está   relacionado   “à   pertença   sexual”,   ou   seja,   a  

questões de gênero. 

As leitoras mulheres parecem conceber de modo diferente a experiência que 

estabelecem com os textos que leem. Tecla, por exemplo, lê especialmente textos literários 

com o objetivo de adquirir conhecimento sobre outros espaços, outros modos de vida, o que 

evidencia o sentido prático e utilitário de suas leituras, paralelamente à leitura realizada pela 

emoção literária, pelo deleite. Os leitores homens dizem não ler literatura, mesmo que alguns 

textos históricos sejam literários, a exemplo de Nei, que dizia ter lido literatura na 

adolescência, no período escolar, mas que não gostava mais deste tipo   de   “leitura  
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romanceada”,  conforme   suas  palavras.  As  diferenças   relativas  ao  gênero  dos   leitores  e   suas  

escolhas de leitura também foi constatada em pesquisa recente realizada entre os leitores 

franceses. Conforme Petit (2008), atualmente, três quartos dos leitores de romance na França 

são mulheres, havendo resistência dos homens para este tipo de texto. A experiência de Tecla 

com os livros pode ser caracterizada, conforme Petit (2008, p.79), como uma leitura de ficção, 

uma leitura que abre portas para outros espaços, outros mundos, que desfruta de uma 

geografia, uma história, uma paisagem, que oferece novo fôlego à vida. O que não difere por 

completo das leituras realizadas pelos leitores homens, que realizam uma leitura sobre outros 

tempos e, de certo modo,  sobre  o  seu  próprio  tempo,  que  lhes  permite  “viajar”  na  história  e  

reconstruir, a partir da memória, novas histórias; embora estes pareçam recusar ou não 

reconhecer a leitura como uma prática de inspiração, de criação.  

A pesquisa revelou, ainda, que são variadas as estratégias de acesso ao impresso, 

várias são as redes de socialização estabelecidas. Os depoimentos referem-se a diversas 

formas de acesso aos materiais impressos: compra de livros em livrarias, sebos e, até mesmo, 

através do catálogo Avon; assinaturas de revistas e jornais; empréstimo entre amigos e em 

biblioteca pública; recebimento de livros como presente, entre outros. Os leitores também 

demonstraram que possuem interlocutores de leitura, pessoas que possibilitam o acesso aos 

livros e que trocam informações e indicam leituras, motivando e possibilitando novas práticas. 

Observou-se a significativa presença dos filhos como interlocutores, sendo eles que, muitas 

vezes, compram exemplares a pedido dos pais ou como forma de presenteá-los (como no caso 

de Ismael e Antonio), pedem livros emprestados (como ocorreu com Antonio no período em 

que esteve doente), dividem livros e realizam assinaturas de jornais e revistas em parceria (a 

exemplo do que ocorre com Tecla e seu filho), ou ainda, o caso no qual os netos oferecem 

materiais que não irão usar (como fazem os netos de Ondina).  

A propósito das maneiras de ler, é relevante reafirmar que os leitores investigados 

apresentam práticas de leitura silenciosas e extensivas. Com exceção de Ondina, que lê 

intensivamente, de forma silenciosa, os demais leitores leem extensivamente, mas também de 

maneira solitária e em silêncio, o que possibilita agilidade na leitura, segundo relatam. Na 

relação que estabelecem com o impresso, foi  possível  perceber  o  cuidado  em  “não  violar”  a  

materialidade dos livros que leem, não havendo significativas marcas leitoras nos materiais 

analisados. Foram raras as marcas visualizadas em seus livros, até mesmo o nome do 

proprietário poucas vezes foi identificado. Os recursos utilizados para marcar as páginas eram 

tiras de papel, folhetos, santinhos e fitas, que possibilitavam destacar determinado tema sem 
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interferir na materialidade do impresso. Este aspecto pode estar relacionado a um princípio 

cultural, de cuidado em não interferir na materialidade do livro, por entenderem que este não é 

um suporte de escrita, mas apenas de leitura, como foi possível perceber em alguns 

depoimentos. Esta prática pode ser compreendida, também, pela necessidade de preservar a 

materialidade do livro que não pertence ao leitor, mas que foi emprestado. Ao ler um livro de 

um amigo, de um parente ou retirado na biblioteca, não parece ser recomendado que marcas 

de leitura sejam deixadas.   

No que se refere aos modos de apropriação dos textos, os seis leitores analisados 

revelam disposições ético-práticas ao realizarem suas leituras, nas quais se pressupõe uma 

participação, uma identificação com o texto, baseada na experiência cotidiana passada ou 

presente do leitor (Cf. LAHIRE, 2002, p.92). Assim, se observa singularidades que permitem 

afirmar que cada indivíduo apropria-se de modo particular dos textos que lê, a partir de suas 

experiências individuais no meio social, mesmo tratando-se de um grupo com a mesma 

origem social, com pequena variação em relação à escolaridade, idade e meios de 

socialização. Neste sentido, a prática de leitura destes seis atores ratifica o que afirma Chartier 

(2001a, p.116), ao considerar que cada apropriação apresenta seus recursos e suas práticas, 

que estão vinculadas à identidade sócio-histórica de cada leitor. 

Considerando as leituras realizadas pelos pesquisados, foi possível perceber que os 

temas mais recorrentes apresentam uma aproximação com os esquemas da própria 

experiência dos atores, pois permitem fazer trabalhar, de um modo imaginário, os esquemas 

de sua própria experiência. (Cf. LAHIRE, 2002). Percebeu-se que de várias formas as 

histórias ouvidas e vividas em família se cruzaram com as histórias lidas, evidenciando, por 

vezes, uma circularidade (Cf. GALVÃO, 2002) entre oral e escrito, entre o que foi ouvido e o 

que   foi   lido,   ou   seja,   não   parece   haver   “prejuízo”   da   leitura   devido   às   práticas   orais,   ao  

contrário,   em   alguns   casos   as   “histórias   contadas”   serviram  de  motivação  para   a   prática   da  

leitura. Sendo assim, considera-se que as experiências ouvidas, vividas, ou mesmo lidas 

anteriormente, estão diretamente relacionadas aos modos de apropriação dos textos. Goulemot 

(2001), ao referir-se à noção de biblioteca, considera que seja da memória de leituras 

anteriores e dados culturais assimilados que nascem os sentidos atribuídos ao texto. Neste 

sentido, a análise dos depoimentos demonstrou que a apropriação da leitura está vinculada ao 

exterior cultural que trabalha o texto, a partir de um sistema de valores que constitui os 

sentidos que são atribuídos ao texto lido. Sendo assim, foi possível constatar a influência das 
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experiências de socialização nos usos e apropriações da leitura entre os leitores analisados. 

Com a finalidade de exemplificar tais questões, é pertinente retomar os casos já apresentados.  

A análise das narrativas de Tecla e Nei demonstraram uma prática de leitura não 

ausente de especificidade, mas que permite aproximação em alguns aspectos, uma vez que em 

seus relatos questões estéticas da obra foram consideradas, mesmo ao realizarem uma 

apropriação ético-prática da leitura. Ambos os leitores, ao falarem sobre suas leituras, 

demonstraram relativa facilidade em descrever de forma sintética o conteúdo lido, realizando 

considerações sobre o conjunto da obra, procurando, por vezes, ampliar seus conhecimentos 

gerais através da leitura. O domínio de um amplo vocabulário e de termos específicos da 

cultura escrita permitiu perceber disposições incorporadas que influenciavam diretamente nas 

práticas de leitura, como: a convivência com a cultura escrita desde a infância, a leitura de 

diversos estilos de textos, como por exemplo, o contato com jornais e revistas durante toda a 

trajetória social, a experiência de diferentes formas de socialização, seja no ambiente escolar, 

no uso de bibliotecas ou na realização de atividades comunitárias. Sendo assim, tais aspectos 

revelam modos específicos de apropriação dos textos, que possibilitam aos leitores 

estabelecerem diferentes sentidos aos textos lidos, em uma relação dialógica com a obra.  

No caso de Henrique, Ismael e Antonio é plausível também certa aproximação em 

relação a suas práticas de leitura. Estes leitores demonstraram relativa dificuldade em 

comentar de forma sintética o conteúdo de suas leituras, realizando comentários que 

privilegiavam algumas passagens do texto, em detrimento de outras, por vezes, desvinculadas 

do principal tema da obra. Ainda, a relação estabelecida entre suas histórias de vida e o tema 

abordado nos textos parecem ser o principal e, por vezes, o único motivador de suas leituras. 

Neste sentido, considera-se que a pouca experiência escolar dos três leitores, as escassas 

leituras de textos informativos, como jornais e revistas, e a ausência de práticas de 

socialização significativas para além do contexto familiar possam explicar a análise bastante 

restrita dos conteúdos das obras lidas.  O mesmo também é percebido em relação às leituras 

de Ondina, contudo, guardadas as especificidades da prática de leitura religiosa que realiza. 

Sua leitura extensiva da Bíblia é caracterizada nesta investigação como apropriação religiosa 

da Bíblia, por ser uma leitura em que os sentidos atribuídos estão relacionados à devoção 

incondicional, motivada pela fé que aceita com devoção o texto lido. 

Considerando o que foi apresentado e problematizado ao longo desta tese, é necessário 

frisar que o trabalho em escala individual permite visualizar a variação das práticas e 

preferências em um mesmo grupo social. Ao analisar o perfil destes seis leitores não se tinha 
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por objetivo realizar a generalização das práticas de leitura no meio rural, limitando a análise 

a um registro cultural único, mas, antes, dar visibilidade às práticas de leitura neste contexto, 

observando as especificidades, as variações e as ambivalências de cada trajetória social. Neste 

sentido, a investigação apontou as instâncias de socialização e as experiências sociais que, 

combinadas entre si, contribuíram para a incorporação da disposição leitora em cada caso 

analisado. Os leitores vivenciaram durante a trajetória de vida diferente experiências com a 

leitura, alguns conviveram com os materiais impressos de forma mais intensa, outros de modo 

mais rarefeito, sendo a aposentadoria um momento privilegiado em suas vidas para o 

exercício da prática de leitura. Percebeu-se a importância de contextos favoráveis para 

atualização da disposição leitora que permitiram a ativação ou a permanência da prática sem 

constrangimentos no âmbito social. Foi possível vislumbrar também, a diversidade de 

relações estabelecidas com o impresso, os modos de ler, os protocolos de leitura, as 

representações ligadas à prática de leitura, como aspectos vinculados à identidade sócio-

histórica de cada leitor e que resultam em práticas individuais que dão sentido à ação. Desta 

forma, se pode afirmar que a leitura enquanto prática cultural é permeada por experiências 

sociais que intervêm nos modos e nas apropriações realizadas por cada indivíduo social, 

sendo uma prática criadora que possibilita a elaboração de uma identidade que ultrapassa os 

modelos preestabelecidos e que permite a construção de sentidos à própria existência. 
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- Gema Galgani Silveira Leite Esmeraldo. O MST sob o Signo de uma 
Economia Subjetiva. Estuydo de um Caso: O Assentamento José Lourenço. 
01/05/2004 

 
Leitores e leituras no 

meio rural 

0

4 

N

0 

 
- Vânia aparecida costa dias. Práticas de leitura de professoras no meio 
rural. 01/02/1999 
- Ana karina Barbosa Sampaio. A inferência na compreensão do texto 
escrito: oficinas de oralidade, leitura e escrita para educandos do E.F. em 
Picos no Estado do Piauí. 01/11/2005 
- Iracema Batista Torquato. Jornalismo infantil: "pinguinho de notícia". 
01/03/2002 
- Josué viana alvarino. O processo de alfabetização de jovens e adultos nos 
assentamentos da reforma agrária na região extremo-norte/es: 1999-2000.. 
01/07/2003 

 
Zona rural cultura 

escrita 

0

7 

0

4 

DISSERTAÇÕES 
 

- Vania Grim Thies. Arando a terra, registrando a vida: os sentidos da 
escrita de diários na vida de dois agricultores. 01/03/2008 
- Eliana Vogel Jaeger. Educação e as interdições à diferença: os 
movimentos de interlocução e de controle de uma sala de aula. 01/08/2003 
- Héllen Batista Carvalho. Uma janela para o interior: vida cotidiana em 
Santa Cruz de Goiás no século XIX. 01/12/2000 
- Jociana Santos Vieira Morais. Trajetórias de adultos pouco (não) 
escolarizados em uma sociedade letrada. 01/08/2007 
- Maria Isabel Ferraz Pereira Leite. No campo da linguagem, a linguagem 
do campo - o que falam de escola e sabem as crianças da área rural. 
01/09/1995 
- Marta Gomes Lucena de Lima. O Teatro Rural do Estudante na Zona 
Oeste do Município do Rio de Janeiro. 01/03/2007 
- Nelson Barbosa de Araújo. A MORTE DE JOÃO PESSOA E A 
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REVOLUÇÃO DE 30: uma abordagem sociossemiótica do folheto de 
cordel de Luiz Nunes Alves. 01/09/2005 

 
TESES 
 

- Maria Helena da Rocha Besnosik. Encontros de leitura: uma 
experiência partilhada com professores de zona rural da Bahia. 
01/11/2002 
- Maria José Francisco de Souza. Modos de participação nas culturas 
do Escrito em uma comunidade no Norte de Minas Gerais. 2009. 
- Lucia Furtado de Mendonça Cyranka. Atitudes lingüísticas de alunos de 
escolas públicas de Juiz de Fora - MG. 01/05/2007 
- Iara Salete Caierão. Jovens e escola: trajetórias, sentidos e significados: 
um estudo em escolas públicas de ensino médio. 01/04/2008 
- Maristela Pereira Fritzen. "Ich Kann mein Name Mit letra junta und Letra 
Solta Schreiben" - Bilingüismo e Letramento em uma Escola Rural 
localizada em Zona de Imigração Alemã no Sul do Brasil.. 01/12/2000 
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Apêndice B – Roteiro de Entrevistas 

 

Nome: 
Idade:  
Escolaridade: 
Profissão: 
- Em que localidade o senhor passou a sua infância? Como era esse lugar? 
- Quantos irmãos o senhor/a têm? Como foi a infância de vocês? Como era a casa de seus 
pais? 
- Em que escola estudou? Quando? Como era o ambiente escolar? Lembra da sua 
alfabetização? Fale sobre seus colegas de classe e seus professores. 
- Seus irmãos freqüentaram a mesma escola?  
- Seus pais tinham que escolaridade? E os avós?  
- Que atividades rurais eram desenvolvidas por seus pais?  
- Com que idade o senhor/a se casou? 
- Que atividade profissional desempenhou após o casamento? Fale sobre o trabalho rural e 
suas especificidades. 
- Quantos filhos o senhor/a têm? Qual a escolaridade deles? Qual a profissão atual? Fale sobre 
a infância dos seus filhos. 
- O senhor/a participou ou participa de alguma atividade comunitária?  
- Qual a sua denominação religiosa? Costuma ir com frequência a igreja? Participa de alguma 
atividade em sua igreja, além das missas ou cultos? 
- Existe algum acontecimento que tenha sido marcante na sua trajetória de vida?   
- E o gosto pela leitura. O senhor/a se considera um leitor? Sempre gostou de ler? Lembra do 
primeiro livro que leu? 
- Na casa de seus pais havia a prática da leitura? Haviam materiais escritos? O que era lido 
com mais freqüência?  
- Como é sua relação com a leitura atualmente? Quando costuma ler? Sobre que assuntos o 
senhor/a prefere ler? 
- O que é uma boa leitura? Que características têm um bom livro? 
- Alguém teria influenciado o seu gosto pela leitura? Existe um mediador de suas práticas de 
leitura? 
- Quantos livros o senhor/a já leu? Ou, quantos livros o senhor/a lê em um ano? Têm noção 
destes números? 
- Que momentos do dia o senhor/a prefere realizar suas leituras? Em que local? 
- Prefere ler em voz alta ou em silêncio? A família compartilha de suas leituras, ouvem o 
senhor/a ler? 
- E durante a infância dos filhos o senhor/a lia para eles? 
- O senhor/a tem amigos que gostam de ler também?  
- Quanto e como adquire os materiais de leitura? Fale sobre o acesso aos livros, jornais e 
revistas. 
- Quantos livros e revistas o senhor/a possui atualmente? Em que lugar costuma guardá-los? 
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Apêndice C – Parecer escrito por Ismael sobre o livro Inventário Cultural de Bagé à autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55F

57 

                                                             
57Prezada Prima Elizabeth.  
Faço votos que ao receberes estas mal traçadas linhas estejas gozando de saúde e felicidade junto a 
todos os teus familiares. São os meus sinceros votos.  
Elizabeth com esta acuso o recebimento do teu maravilhoso livro O Inventario Cultural de Bagé, que 
com muita alegria que mereci o apreço de uma pessoa prendada de tão grandes qualidades.  
Eu moro só e teu livro vai ser meu companheiro, todos os dias vou folhear teu livro, um bom livro é um 
bom amigo.  
Em teu presente pedes meu parecer, eu vou dar-te meu humilde parecer.  
O teu trabalho é de quem tem formação de justiça e sabe julgar as causas e preservar as raízes 
passadas.  
Em teu livro contas as origens das espaçosas ruas de Bagé, para facilitar as manobras das humildes 
carretas de bois de cinco e seis juntas que prestavam tão bons trabalhos a população, exportando 
alimentos para este povo sobreviver. Essa origem tão antiga  está  servindo para enfeitar  os modernos 
prédios com suas avenida com o espaço criado para as humildes carretas de boi manobrar, da criação 
de Bagé de ranchos de palha  até os maravilhosos prédios de hoje, existe uma grande distância. E para 
acolher todos esses fatos encontrastes caminhos muito difíceis, colhendo fotos de prédios já demolidos, 
precisa de uma pessoa que tenha muito amor pelas raízes passadas. Meus parabéns pela tua cultura,  
educação e formação de justiça. 
Eu  tenho  outro   livro  seu  “No  caminho  da  história  do  Rio  Grande  do  Sul”,  presente  da  minha  sempre  
lembrada prima Iva.  No encerramento do teu livro tem as seguintes palavras: que os homens se amem 
uns aos outros por ações e não por palavras. Assim quando assisto o discurso de alguns políticos 
lembro-me das palavras do encerramento do teu livro, discursos com palavras muito bonitas e ações 
denegridas. Meus cumprimentos pelo teu maravilhoso trabalho, rogo a Deus que te ajude nestas tuas 
longas jornadas, aceita um forte  abraço com estima e carinho deste velho quase analfabeto que já 
está com as mãos trêmulas, que nas letras das minhas palavras dá para notar meus 86 anos que vou 
completar 23 de 12 de 2007. 
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Apêndice D – Texto escrito por Ismael sobre as eleições de 1945. 
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Apêndice E – Carta de Antônio Cardoso tio João Cardoso, disponibilizada por Nei. 
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