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“Bem-vindo à mansão que encerra, 
Dura lida doce calma,

O arado que educa a terra,
O livro que amanha a alma.”1

1. Verso gravado na entrada do Castelo de Assis Brasil – Pedras Altas/RS. 



Dedico esta obra aos quatro leitores 
e às duas leitoras que possibilitaram 
a realização desta pesquisa. 

Gratidão!



Sumário

 

Prefácio

Capítulo 1.  
Representações das práticas rurais  
de leitura e os procedimentos de pesquisa

Capítulo 2.  
Perfis sociais:  
a gênese da disposição leitora

2.1  
Tecla:  
a disposição leitora prevaleceu aos anos 
em estado de vigília

2.2  
Nei:  
uma disposição fortemente incorporada

2.3  
Henrique:  
a disposição para crer como gênese  
da disposição leitora

1.1 
Representações que envolvem  
a história da leitura

1.2  
A sociologia rural e a contraposição 
entre rural e urbano

1.3  
A experiência metodológica 
da pesquisa de campo

Introdução

10

15

25

26

31

37

47

52

58

64



Capítulo 3.  
Práticas de leitura:  
dos acervos aos modos de ler

3.1  
As preferências literárias na composição  
dos acervos particulares

3.2  
Os modos de ler na experiência  
dos indivíduos leitores

Capítulo 4. 
Apropriações ético-práticas nos sentidos  
atribuídos à leitura

4.1  
As singularidades das práticas  
de leitura individuais

4.2  
As disposições leitoras  
dos atores analisados

Considerações finais

Referências

Sobre a autora

2.4  
Antonio:  
contextos de atualização revelam 
a disposição incorporada

2.5  
Ismael: 
um leitor assíduo “quase analfabeto”

2.6  
Ondina:  
uma disposição leitora vinculada à religiosidade

70

76

82

91

94

114

123

129

158

162

174

183



Prefácio

Prefaciar um livro é uma imensa responsabilidade. Há que 
se chamar os leitores e leitoras à leitura da obra, desta-
cando seu conteúdo, objetivos e principais contribuições. 
Trata-se, pois, de um convite à leitura em que é preciso ha-
bilidade para mostrar o valor e a importância do texto a 
ser lido.

Contudo, são tantos os predicados desta obra - o tema, 
a abordagem, o rigor teórico-metodológico, a criatividade, 
a originalidade e a astúcia da pesquisa e da pesquisadora 
– que ela fala por si mesma e dispensaria, talvez, qualquer 
texto em forma de prefácio. Basta ler o título e as primeiras 
palavras da autora para ser seduzido à leitura. Na medida 
em que se avança no texto tem-se, então, a certeza de que 
se trata de um magnífico trabalho, pioneiro no campo de 
estudos da história e da sociologia da leitura, que aborda 
um tema que esteve ausente do universo acadêmico brasi-
leiro até bem recentemente.

Assim, prefaciar a obra de Lisiane Sias Manke é, para 
mim, uma responsabilidade ainda maior, não só porque 
tive a honra e o privilégio de orientar a pesquisa que origi-
nou este livro – e que foi apresentado primeiramente como 
tese de doutoramento, em 2012, no PPGE da FaE/UFPel, 
agraciado, inclusive, com a menção Honra ao Mérito, no 
Prêmio Capes de Tese, em 2013 -, mas também porque se 
trata de uma investigação singular e original e as palavras 
de apresentação podem não expressar sua magnitude. Por-
tanto, primeiramente o mais importante a ser dito é: leiam 
o livro! Trata-se, acima de tudo, de um belo e qualificado 
texto, que fala dos leitores rurais e de suas práticas de lei-
turas. Como a autora mesma afirma, sua intenção era “con-
tar o outro”, especialmente aquele que é pouco “ouvido” e 
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“contado” em estudos acadêmicos. Tarefa cumprida com 
maestria! Há, aqui, um compromisso ético, estético e polí-
tico significativo, uma espécie de pacto feito pela pesquisa-
dora com ela mesma e “com sua gente”.

Assim que apresentar a obra é, também, apresentar a 
autora. Nada melhor para isso do que lançar uma impor-
tante questão que está em evidência atualmente e que se 
revela, mais do que nunca, bastante pertinente para a prá-
tica científica: “O que é lugar de fala?”.

Ao ler este livro é possível compreender um pouco mais 
acerca desse importante debate. A pesquisadora não co-
nhece a vida no campo “por ouvir falar”. É ela mesma uma 
“filha da terra”. Vinda de uma família de agricultores, nas-
cida e criada na zona rural, estudante e professora da Edu-
cação Básica na mesma localidade em que nasceu e foi 
criada, ao estudar o tema ela também fala de si, da sua his-
tória e trajetória, de sua família, de seus antepassados, dos 
amigos e vizinhos, de seu pertencimento. A autora sabe o 
que é viver no campo – não aquele de uma visão idílica e 
romântica, mas o real, o vivido e experenciado. 

Ao se constituir pesquisadora e professora universitá-
ria, ela trouxe para a vida acadêmica suas vivências e ex-
periências, não sem antes refletir densamente acerca dis-
so, abordando, primeiro, na pesquisa que resultou em sua 
dissertação de mestrado, trajetórias de professoras leigas. 
Na sequência, e coerente com “seu lugar de fala”, optou por 
estudar leitores e leitoras dos meios rurais, uma temática 
original e que era, à época da realização da pesquisa, rare-
feita no universo acadêmico e que ainda hoje é insuficien-
temente estudada. Isso, por si só, já revela o mérito, a per-
tinência e a importância do estudo.

Considerava-se, via de regra, que a leitura e a escrita, 
intensivas e extensivas, eram práticas, se não exclusivas, 
próprias de espaços urbanos e/ou entre profissionais da es-
crita, acadêmicos, indivíduos com níveis de escolaridade 
mais altos. Nesta cosmovisão, ler e escrever seriam práti-
cas culturais praticamente inexistentes entre a população 
que vive em meios rurais. Trata-se, pois, como analisa a au-
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tora, usando a perspectiva proposta pelo historiador Roger 
Chartier, uma das referências teóricas do estudo, de repre-
sentações acerca da ausência da cultura escrita no meio 
rural, reforçada, inclusive, por estudos da sociologia rural.

Assim, eis um mito que a pesquisadora derruba ao de-
mostrar que pessoas que vivem no campo, com pouca ou 
nenhuma escolaridade, são assíduos leitores, consumido-
res de diferentes impressos, detentores de bibliotecas pri-
vadas, debatedores qualificados de obras e de autores. Se 
não houvesse outra razão para ler este livro, esta já seria 
suficiente: conhecer aquilo que para muitos é desconhe-
cido. Quantos de nós conhecemos a vida no campo? Quan-
tos de nós sabemos das práticas culturais das pessoas que 
vivem em meios rurais? Quantos de nós pensamos nessas 
pessoas como leitoras e escreventes? São tantas as pergun-
tas cuja resposta provavelmente seja, para muitos de nós, 
negativa. Razão de sobra para a imersão na leitura da obra, 
como aprendizes de um universo ainda pouco estudado e 
conhecido.

Há, porém, muitas outras razões que fazem deste livro 
uma leitura obrigatória. Além da originalidade do tema, a 
autora também inovou na abordagem metodológica, teó-
rica e conceitual. Historiadora por formação, demostrou 
grande capacidade intelectual e vigilância incessante pelo 
rigor teórico-metodológico, mas também pela “leveza” de 
um texto que vai sendo tecido ao longo da escrita. 

Para isso, dialogou com diferentes autores do campo 
da história da leitura e da cultura escrita. Entre eles, des-
tacam-se Robert Darnton e Roger Chartier. Desse último, 
conceitos como apropriação e representação foram incor-
porados no desenho inicial da pesquisa, na condução da 
investigação e na interpretação e análise dos dados. Houve, 
assim, uma imersão comprometida à leitura das obras dos 
autores de referência.

Uma imersão que foi ainda mais profunda e qualificada, 
e que merece especial destaque, foi na obra de um impor-
tante autor do campo da sociologia das práticas culturais: o 
francês Bernard Lahire. O estudo configurou-se, assim, na 
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perspectiva da sociologia da ação, proposta por Lahire, na 
qual o social é abordado individualmente.

Uma pesquisa, como caracteriza a autora, à escala in-
dividual, na qual os atores sociais foram investigados pro-
fundamente, de modo que foi possível apreender a plurali-
dade interna dos indivíduos singulares. Assim, o conceito 
de disposição incorporada foi fundamental, uma vez que o 
objetivo central da pesquisa foi buscar a gênese da disposi-
ção leitora de leitores do meio rural e as matrizes socializa-
doras dessa prática cultural.

Munida de um denso arcabouço teórico e voltando a ele 
durante todo o processo da investigação, a pesquisadora 
estabeleceu redes de contatos e definiu, assim, um grupo 
de seis leitores assíduos e realizou, com eles, entrevistas 
em profundidade, de acordo com a abordagem teórico-me-
todológica da sociologia à escala individual. Foram realiza-
das de quatro a seis entrevistas com cada um dos sujeitos, 
totalizando 30 entrevistas que revelam, entre outros aspec-
tos, as práticas de leitura e os modos de ler; as preferências 
literárias; os acervos particulares, cujas obras são variadas 
e pertencem a diferentes esferas: religiosa, jurídica, jorna-
lística, literária, histórica, etc; as gêneses das disposições 
leitoras; as atualizações dessas disposições; as apropria-
ções das leituras. Mas o mais importante a ser destacado 
é o cuidado, o respeito e a delicadeza no trato com os en-
trevistados por parte da pesquisadora e a sensibilidade na 
transformação das entrevistas em dados de pesquisa.

Seu “lugar de fala” e de pertencimento fez com que ela 
se deslocasse muitos quilômetros em estradas do meio ru-
ral de cinco municípios da região Sul do Rio Grande do Sul 
para a realização das entrevistas. Trata-se, como sempre 
afirmei, “da pessoa certa na pesquisa certa”. Essas andan-
ças por estradas de chão e caminhos longínquos em zonas 
rurais de municípios gaúchos resultou em longas conver-
sas, muitos cafés e chimarrão com iguarias caseiras e mui-
ta emoção vivida, ouvida, sentida, partilhada e que estão 
expressas nas páginas deste trabalho. 
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Acima de tudo, é dessas emoções e memórias que trata 
este livro, com fluidez e clareza, sem perder o rigor cien-
tífico. Se ao rural restou o estigma do atraso, da tradição e 
do estático, como afirma a autora, os quatro homens e as 
duas mulheres que foram os sujeitos da pesquisa revelam 
os limites dessas e de tantas outras representações sociais 
acerca dessa população.

Há muito leitores e leitoras de “carne e osso” são perse-
guidos pela pesquisa histórica e pela sociologia da leitura. 
Seis deles vivem agora para sempre nas páginas escritas 
pela autora: Seu Nei, com 94 anos de idade no momento da 
pesquisa, Seu Henrique, 92 anos à época, Seu Ismael, que 
tinha 89 anos, Seu Antonio, 82 anos na ocasião, D. Tecla e 
D. Ondina que contavam então com 78 e 74 anos respecti-
vamente. Essas pessoas contam aqui suas histórias, media-
das pelo referencial teórico densamente estudado e pela 
sensibilidade aguçada da pesquisadora. Vale muito a pena 
conhecer essas histórias, contadas uma a uma nas páginas 
seguintes.

Por fim, destaco que com este estudo Lisiane Sias Manke 
mostrou, de fato, seu compromisso social, político e ético 
com a educação e a história e com as práticas culturais de 
seu grupo social de origem, da “sua gente”: “é gente humil-
de, que vontade de chorar”, como diz o poeta.

Eliane Peres
Professora titular aposentada da FaE/UFPel

Agosto de 2020.

   



Introdução

Para Lopes e Galvão (2001), ao se fazer história, ou mes-
mo, ao se buscar compreender o mundo com a intencio-
nalidade de um historiador, torna-se necessário, acima de 
tudo, vontade e disponibilidade “para ler, ver, ouvir e con-
tar... o outro” (p. 16). Nesta perspectiva, esta investigação 
foi desenvolvida diante da intenção de “contar o outro”, es-
pecialmente 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, mes-
mo 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. Assim, 
através das trajetórias de indivíduos rurais, apresentadas 
ao longo deste livro, propõe-se contribuir com os estudos 
da história e da sociologia da leitura, dando visibilidade às 
práticas de leitura de atores sociais que se constituíram lei-
tores no meio rural. 

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 manei-
ra geral o ciclo que compreende a história do livro, ocu-
pando-se do autor, do impressor, do distribuidor, do ven-
dedor 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 re-
lações com outros sistemas – econômico, social, político e 
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cultural – no meio circundante. Conforme Darnton (1995), 
definir como os leitores assimilam seus livros é o estágio 
do circuito do livro que oferece maiores dificuldades de es-
tudo. As maneiras como se lia e como se lê na contempo-
raneidade 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 atribuído aos textos pelos leito-
res, especialmente quando estes estão imersos em práticas 
socioculturais vinculadas à oralidade, não é tarefa fácil, se-
gundo os autores citados.

Contudo, entende-se que as novas possibilidades de es-
tudo, que correspondem às novas correntes teórico-meto-
dológicas do fazer histórico, têm possibilitado tais investi-
gações ao oferecer um suporte teórico no qual o indivíduo 
ganha espaço e representatividade como sujeito único, po-
rém vinculado a um determinado grupo social. O pesquisa-
dor, por sua vez, ao se dispor a “contar” as diferentes prá-
ticas sociais, de diferentes indivíduos, contribui também 
para a construção de uma prática voltada para a possibili-
dade de compreender as diversidades presentes nas rela-
ções humanas. Ao mesmo tempo, com o alargamento e a 
diversificação de objetos e fontes de investigação, as pes-
quisas 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 sendo uma prática 
misteriosa. Os processos que envolvem a prática da leitu-
ra ainda são questionados sob diversos aspectos, havendo 
a necessidade de ampliar os estudos de modo a atingir os 
“comos” e os “porquês” que envolvem as práticas de leitu-
ra. Conforme o autor: “há de ser possível desenvolver uma 
história, bem como uma teoria da reação do leitor. Possí-
vel, mas não fácil, pois os documentos raramente mostram 
os leitores em atividade, modelando o sentido a partir dos 



1717

textos (p. 148)”. 
De modo a ampliar e contribuir com as discussões so-

bre práticas de leitura, este estudo coloca em evidência a 
trajetória de seis indivíduos oriundos do meio rural, anali-
sando os “leitores em atividade”, ao explorar a relação que 
estabelecem com a cultura escrita. 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 Nova História Cultural, o autor propõe rele-
vante discussão sobre os modos de ler e a apropriação das 
práticas de leitura ao longo dos séculos, oferecendo, tam-
bém, embasamento para a compreensão das práticas con-
temporâneas 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 par-
tir do individual, buscando observar os esquemas de so-
cialização que permitem aos indivíduos incorporarem pa-
trimônios individuais de disposições. Neste sentido, diante 
destas abordagens teóricas, a investigação ocupou-se em 
revelar as práticas de leitura de leitores rurais, através da 
análise das estruturas individuais, buscando compreen-
der: a) as circunstâncias sociais do passado que contribu-
íram 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. 

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, esses leitores serão denomina-
dos 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.
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O grupo de seis leitores assíduos foi localizado a partir do 
que se convencionou chamar de redes de contatos. Ou seja, 
foram contatadas diversas pessoas e de diferentes manei-
ras, por telefone, pela internet ou pessoalmente, divulgan-
do-se a ideia da pesquisa entre familiares, vizinhos, amigos 
e profissionais que atuam no meio rural, como no caso dos 
extensionistas rurais da Emater/RS, que visitam mensal-
mente as famílias rurais. A relação com esses profissionais 
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, em um curto espaço de tempo. Do grupo locali-
zado inicialmente, com 14 indivíduos, foram realizadas en-
trevistas exploratórias, em diferentes municípios da região 
sul do Estado do Rio Grande do Sul. Contudo, 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 inter-
na dos indivíduos singulares, observou-se a necessidade de 
diminuir o número de atores pesquisados. Assim, seis ato-
res 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 nasce-
ram 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 desses leitores foi possível esboçar uma ima-
gem 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).



19

A contribuição da sociologia 
à escala individual

Ao analisar as ações dos atores sociais se observa a con-
tribuição oferecida pela sociologia da ação, proposta por 
Bernard Lahire, que 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 bourdieu-
siana. Tal concepção indica que as disposições culturais 
seriam especialmente determinadas por estruturas cole-
tivas e não por motivações individuais, como afirmam os 
estudos mais contemporâneos. Para Lahire (2005), “a so-
ciologia 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 sociólogo 
Lahire (2002, 2004, 2005) oferece significativas contribui-
ções 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 in-
dividual que tem a particularidade de atravessar institui-
ções, grupos, campos de forças e de lutas ou cenas diferen-
tes” (2005, p. 14). Desta forma, o pesquisador deve focalizar 
o indivíduo e, a partir da compreensão de suas formas in-
corporadas e interiorizadas, alcançar a realidade social. 
Assim, os atores são evidenciados como produto comple-
xo de diversos processos de socialização. Para o autor, ao 
analisar o indivíduo singular torna-se imprescindível con-
siderar 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 historiado-
res que, sensíveis às novas abordagens antropológicas e so-
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ciológicas, passaram a restaurar o papel dos indivíduos na 
construção dos laços sociais. Assim, os estudos reconstro-
em situações particulares, buscando compreender como o 
indivíduo produz o mundo social, conforme observa o au-
tor:

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

 
Tal perspectiva contribui para que o olhar da história 

sociocultural se torne mais amplo, mesmo buscando fir-
mar-se nas variações e discordâncias do ser único. Os estu-
dos antes direcionados às categorias socioprofissionais, às 
classes e aos grupos sociais, passam então a abarcar outras 
dimensões. Novas possibilidades que permitem aos histo-
riadores investigar em pequena escala, levando à compre-
ensão do social a partir do individual. 

Entende-se que a investigação sobre práticas de leitura 
vinculada à proposta teórico-metodológica da sociologia à 
escala individual (LAHIRE, 2002, 2004, 2005) pode contri-
buir significativamente para ampliar o conhecimento nes-
te 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 singu-
laridade de cada indivíduo há uma pluralidade interna que 
precisa ser observada na compreensão das disposições para 
a prática de leitura. 
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O conceito  
de disposição incorporada

Em relação às disposições incorporadas a partir das expe-
riências sociais de cada indivíduo, Lahire (2002) considera 
ser necessário colocar à prova de investigações empíricas 
o conceito de disposição. Desta forma, torná-lo cientifica-
mente útil, podendo assim contribuir na compreensão dos 
processos de construção social das estruturas do compor-
tamento 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 ha-
bitus é uma teoria do sujeito especializado à qual falta uma 
teoria capaz de especificar sua própria construção” (2002, 
p. 173). 

Sendo assim, torna-se imprescindível compreender 
que toda disposição tem uma gênese, isto é, formas gera-
doras de sua constituição. Para o autor citado, ao traba-
lhar com uma sociologia à escala individual, é indispensá-
vel apreender as matrizes e os modos de socialização que 
proporcionaram a formação de uma determinada dispo-
sição social. Os indivíduos interiorizam certo número de 
disposições proveniente de diversas situações de sociali-
zação, diante de condições marcantes ou de modalidades 
circunstanciais. Os agentes sociais são portadores de um 
amplo leque de disposições, formas de agir e sentir, sen-
do que cada uma delas está relacionada ao processo de so-
cialização em que foram adquiridas. A pluralidade interna 
de um indivíduo é resultado do patrimônio de disposições, 
por vezes heterogêneas e contraditórias, que foram in-
corporadas em determinada circunstância de sua biogra-
fia. Segundo tal concepção, os indivíduos não incorporam  
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“estruturas sociais”,
 

mas hábitos corporais, cognitivos, avaliadores 
apreciativos, etc., isto é, esquemas de ação, manei-
ras de fazer, de pensar, de sentir e de dizer adapta-
das a contextos sociais específicos (LAHIRE, 2002, 
p. 173),

fruto de condições e modalidades que os constituíram atra-
vés das relações com o mundo social. 

Neste processo de incorporação/interiorização das dis-
posições, 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 transmis-
são do patrimônio material, que são unidades divididas en-
tre 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 transmi-
tindo, não diminuindo seu estoque de esquemas incorpo-
rados. 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 con-
trário do patrimônio material, que permanece imutável no 
processo de transmissão, não se pode prever que o patri-
mônio 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 teóri-
cos, das maneiras de dizer ou de sentir, etc., em 
função do que já é, isto é, em função de seu esto-
que de hábitos incorporados durante suas experi-
ências sociais anteriores (LAHIRE, 2002, p. 175). 
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A terceira questão está relacionada ao tempo de “trans-
missão cultural”. Esse processo na maioria das vezes exi-
ge um tempo indeterminado, que pode ser curto ou longo, 
“pois trata-se da instalação progressiva de hábitos no cor-
po, sejam hábitos mentais ou gestuais, sensoriais ou inte-
lectuais” (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 re-
cebe, “que vêm sobretudo apoiar, encorajar o esforço re-
querido, de modo particular quando a transmissão é fei-
ta no decorrer de vários meses ou de vários anos” (2002, 
p. 176). Por fim, em muitos casos a “transmissão cultural” 
pode ocorrer sem consciência tanto do “doador” quanto do 
“herdeiro”. 

Pode-se considerar, portanto, que “uma disposição é 
uma realidade reconstruída que, como tal, nunca é obser-
vada diretamente” (LAHIRE, 2004, p. 27). A compreensão 
das disposições incorporadas somente pode ser alcança-
da através da observação das ações produzidas pelos ato-
res sociais. Assim, ao buscar compreender as disposições, 
torna-se necessário “um trabalho interpretativo para dar 
conta de comportamentos, práticas, opiniões, etc” (2004, 
p. 27). 

Partindo dessa perspectiva, nesta investigação, ao ana-
lisar de forma profunda as trajetórias e as experiências in-
dividuais, observando a “multiplicidade das experiências 
e das representações sociais”, foi possível compreender as 
práticas de leitura de leitores oriundos do meio rural, evi-
denciando suas particularidades e diversidades. Entende-
-se que a pluralidade na trajetória dos indivíduos investiga-
dos permite ultrapassar representações clássicas ligadas ao 
contexto rural, em geral, tomado como um todo unificado 
e homogêneo, aspecto que será discutido especialmente, 
no primeiro capítulo deste livro.

No segundo capítulo os perfis sociais dos seis leitores 
são analisados à luz da teoria da sociologia à escala indivi-
dual, com o objetivo de compreender as circunstâncias so-
ciais em que esses indivíduos incorporaram a disposição para 
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a prática da leitura, ou seja, a gênese da disposição leitora.  
No terceiro capítulo, 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 estu-
dos da história da leitura. No quarto capítulo, a partir do 
conceito de apropriação desenvolvido por Roger Chartier 
(2002) e dos estudos da sociologia da leitura, a abordagem 
versa sobre os sentidos atribuídos aos textos dos quais es-
ses leitores se apropriam. 



Capítulo 1.

Representações das práticas  
rurais de leitura e os procedimentos  
de pesquisa

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 na-
tureza de sua experiência (1995, p. 156). 

Sendo assim, torna-se fundamental pensar o contexto das 
práticas da leitura ao investigar as experiências de diferen-
tes leitores. Este ‘onde’ da leitura pode ser pensado tanto 
em relação aos modos de ler, ou seja, o ambiente e as posi-
ções 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 concei-
to desenvolvido por Chartier (1990, 2002), a representação 
da leitura camponesa na sociedade antiga, compreendi-
da como uma prática comunitária, em que o saber é par-
tilhado entre todos que se reúnem em torno do livro lido, 
o que para Chartier (2001, p. 94) é a representação urbana 
do ideal camponês. Ainda, em relação às práticas de lei-
tura contemporâneas, aponta-se para a forma antagônica 
em que urbano e rural continuam a ser representados atu-
almente, frente à pouca expressividade de estudos sobre a 
cultura escrita no meio rural brasileiro. Também, busca-
-se compreender na sociologia rural a dualidade entre ru-
ral e urbano e a constituição da representação do urbano 
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civilizado, moderno e permeado pela cultura escrita, em 
contraponto ao rural atrasado, estático e isolado. Por fim, 
serão apresentadas as escolhas metodológicas da investi-
gação e a os caminhos que levaram à constituição do cor-
pus da pesquisa, de modo a dar visibilidade às práticas de 
leitura realizadas por moradores rurais. 

1.1
Representações que envolvem  
a história da leitura 

Ao tratar das práticas de leitura no contexto europeu, 
Darnton (1995) chama a atenção para o ‘onde’ dessas práti-
cas ao referir-se aos modos de ler, analisando pinturas do 
século XVII ao início do século XX. Assim, aborda as mu-
danças 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 esten-
dem em poltronas bem acolchoadas, com as pernas apoia-
das 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 epi-
sódios que retratam momentos em que um pequeno nú-
mero de pessoas cultas, as quais tinham acesso aos livros, 
apreciavam a prática da leitura. Em ambientes mais mo-
destos, no início da Idade Moderna, a leitura constituía-se 
numa atividade social, quase sempre oral, como o campo-
nês 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 lei-
tura são assim retratadas ao longo dos anos como uma prá-
tica 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 mo-
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destos 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 so-
bre 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 re-
presentação de uma leitura em voz alta, por ocasião da vi-
gília 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:

A leitura após o jantar, em voz alta e em família, 
pertence, portanto, a um repertório de represen-
tações que é comum à poesia bucólica, à fabula 
autobiográfica e também à pintura ou à estampa, 
desde o camponês que lê para seus filhos, expos-
to 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 imagéti-
ca é dupla: apresentar a sociedade rural como pa-
triarcal, 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 in-
divíduos naquilo que estão fazendo, aquela absor-
ção colocada como o oposto exato da frivolidade 
da época (CHARTIER, 2004, p. 255/256).
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Para o autor, tais representações contemplam uma ima-
gem 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 in-
terferência dos homens esclarecidos). As referências so-
bre 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 al-
guns 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 so-
cial e cultural, ligada a uma trajetória excepcional” (CHAR-
TIER, 2004, p. 236).

Ainda, neste contexto, Chartier (2004) considera de 
grande importância a investigação sobre as práticas cultu-
rais dos franceses, realizada entre agosto de 1790 e janei-
ro 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 an-
tigo 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 às 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 socie-
dade – são burgueses esclarecidos engajados no 
mundo da República das Letras (CHARTIER, 2004, 
p. 238). 
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Segundo o autor, ao analisar o resultado da investigação é 
preciso levar em conta os 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 desen-
volvimento das práticas de leitura camponesas que pare-
cem perdurar pelos séculos: o difícil acesso ao impresso, 
diante da pequena circulação do livro no campo e a impos-
sibilidade 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 “sufo-
cados 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 ma-
gia, ou seja, para 

[...] a biblioteca rural assim constituída, o diagnós-
tico é dos mais negativos. O universo que seus títu-
los 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 fran-
ceses estava alterando os hábitos culturais mais profundos 
e motivando novos leitores e novas leituras. O desejo de in-
formação estabelecia-se diante do fervor social, tornando 
obsoleta a antiga biblioteca rural, como observa Chartier, 
citando um dos relatórios: 

“Depois da Revolução, os camponeses substituí-
ram essas leituras pelas dos impressos da época 
[...]. A juventude também substitui os cânticos pe-
las canções patrióticas” (Bernadau, dezembro de 
1790 ou janeiro de 1791) (CHARTIER, 2004, p. 258).
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Ao evidenciar as condições e as práticas culturais dos cam-
poneses no século XVIII, o autor não perde de vista as re-
presentações que são estabelecidas, mas que precisam ser 
consideradas no processo de análise, afirmando: 

Os testemunhos reunidos por Grégoire demons-
tram 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, trun-
ca e transforma, quais eram algumas das práticas 
populares do impresso (CHARTIER, 2004, p. 258). 

Assim, mesmo ao considerar que as práticas popula-
res de uso dos impressos são dadas a ver a partir da re-
presentação que os letrados urbanos constroem sobre tais 
práticas, para o autor, estas representações, que possuem 
motivos próprios, traduzem e transformam, também apre-
sentam os indícios dos modos de ler neste período. 

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 ori-
ginal, onde a escrita representa algum papel mesmo para 
aqueles que não a decifram” (p. 177). Para o autor, as cida-
des são as consumidoras de livros, brochuras e jornais, é 
este o meio que abriga o impresso, aspecto que é ignora-
do absolutamente pelo campo. Nas cidades marcadas pela 
miscigenação demográfica, devido à migração de origem 
rural, a população vinda de horizontes culturais muito dife-
rentes pode submeter-se a “lições das Luzes urbanas” (RO-
CHE, 2001, p. 178). Lições de aculturação não apenas para 
o uso da escrita, mas para um conjunto de gestos e ma-
neiras 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 tipo-
grafia estabelece uma relação entre o oral e o lido, entre o 
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texto e a imagem. Assim, o estandarte, o cartaz, o nome da 
rua, o número da casa revelam um modo de leitura do es-
paço urbano. Para o autor:

Todas essas maneiras de utilizar os escritos, toda 
essa familiaridade com a circulação dos saberes 
sublinham as possibilidades de aculturação urba-
na. Com o impresso, esta adquire uma flexibili-
dade e uma capacidade pedagógica ainda maior. 
Entendamos claramente aqui que, para a maioria 
urbana, a relação com a escrita não implica neces-
sariamente 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 ur-
bana 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 possibilitariam prá-
ticas sociais de participação na cultura escrita, mesmo que 
isso não ocorra de forma sistemática, mas através de di-
ferentes 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 socie-
dade antiga, estabelece, de certo modo, a distância entre as 
práticas vivenciadas no universo rural e urbano.

1.2
A sociologia rural  
e a contraposição  
entre rural e urbano

A dinâmica social contemporânea intensificou e ampliou 
a circulação da cultura escrita no meio urbano, local onde 
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a relação com a escrita ocorre em diversos níveis e a leitu-
ra 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, conmemo-
rativa 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 de-
terminado. La instrumental: nombres de las cal-
les y plazas, numeración de los edificios, escritos 
indicadores del tráfico, direcciones a seguir o lu-
gares, etcétera (VIÑAO FRAGO, 1999, p. 293).

Assim, 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 escrita2 e seu espaço natural. Dessa forma, 
na sociedade contemporânea a cultura escrita permanece 
associada ao urbano, e o rural, por sua vez, carrega a repre-
sentação da inexistência ou da rarefação do escrito.

Essa representação ligada à ausência da cultura escrita no 
meio rural é reforçada nos estudos desenvolvidos pela so-
ciologia rural, que é um dos mais antigos ramos da sociolo-
gia geral, estando circunscrita ao estudo de uma região ou 
de um determinado meio. As concepções ligadas à socio-
logia rural provocaram discordâncias em relação aos prin-
cípios norteadores desta área do conhecimento, especial-
mente 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 socie-

2. 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).
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dade rural e a sociedade urbana. Conforme Martins (1981), 
são três as tendências na fundamentação da sociologia ru-
ral. A primeira, considerada clássica, de Sorokin e Zim-
merman, 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 princí-
pio 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).

As características antagônicas que estão vinculadas à 
origem da sociologia rural e que durante bom tempo to-
maram frente nas discussões desta área podem ser obser-
vadas em sua dualidade extrema, como na comparação de 
Sorokin; Zimmerman; Galpin (1981) quando afirmam que 
a comunidade rural “nos recorda o açude tranquilo com-
parado às cataratas furiosas da cidade” (p. 212), ou, ain-
da, 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, levan-
do 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 antagôni-
cas, como expressa:

O campo passou a ser associado a uma forma na-
tural de vida – paz, inocência e virtudes simples. À 
cidade associou-se a ideia de centro de realizações 
– de saber, comunicações, luz. Também constela-
ram-se poderosas associações negativas: a cidade 
como lugar de barulho, mundanidade e ambição; 
o campo como lugar de atraso, ignorância e limi-
tação (WILLIAMS, 1989, p. 11).
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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 esses dois lugares, par-
tindo do princípio da homogeneidade das duas sociedades 
que se colocam em contraposição. Essa imagem dicotômi-
ca reforça outra dualidade bastante significativa entre o 
campo e a cidade, ao considerar a superioridade do urba-
no, como o espaço da “civilização, do progresso e da mo-
dernidade, enquanto ao rural cabe o estigma do atraso, da 
tradição e do estático” (CARNEIRO, 2008, p. 23). Essa ima-
gem é complementada pelo pressuposto da ausência da 
cultura escrita na sociedade rural, vinculada a uma repre-
sentação do rural isolado, onde a cultura escrita não che-
ga, 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 mensa-
gens telefônicas recebidas e feitas, o número de 
teatros, filmes e peças frequentadas, estes e outros 
contatos indiretos são certamente menos nume-
rosos 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 à 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; ZIMMER-
MAN; GALPIN, 1981, p. 219). 

Dessa forma, a imagem de uma sociedade marcada pelo 
atraso e pela ignorância produzida pelo isolamento das co-
munidades 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.  
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Assim, a 

cidade passa a ser representada como uma ame-
aça constante ao meio rural, submetida passiva-
mente à força destruidora dos valores da socie-
dade 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 com-
põem 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 re-
lação 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 possibili-
dade de instrução escolar dos camponeses, proporcionan-
do 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-
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-conceitual sustentado na dualidade rural-urbano 
(CARNEIRO, 2008, p. 16). 

Para estas novas concepções, o enfraquecimento das fron-
teiras entre rural e urbano não leva necessariamente à ho-
mogeneidade dos dois espaços, como se não existissem 
modos de vida específicos desses locais, mas permite en-
tender o rural como espaço dinâmico, onde pode haver a 
mobilidade 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).

Sendo assim, ultrapassando a relação antagônica entre 
urbano e rural, ao compreender-se que há uma varieda-
de 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. E, mais especifi-
camente, explicitar a presença da cultura escrita no meio 
rural e os usos que os atores rurais fazem desta. A perspec-
tiva não parte 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. Não são ignoradas as singularida-
des culturais próprias deste espaço, como a relação com a 
natureza e as dificuldades de acesso aos bens culturais de-
vido às distâncias geográficas, mas problematizadas a par-
tir da trajetória dos atores sociais. Assim, o olhar procede 
do indivíduo para o contexto e não de um contexto socio-
cultural, previamente estipulado, para o indivíduo. 

Para Chartier (2002), é fundamental que os estudos mu-
dem o enfoque desprendendo-se do olhar único às estru-
turas 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, passan-
do a abarcar as racionalidades e as estratégias que com-
põem as dinâmicas práticas socioculturais que envolvem 
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comunidades, famílias e indivíduos (CHARTIER, 2002, p. 
84). Para tanto, compreende-se que a sociologia à escala in-
dividual contribuiu no sentido de possibilitar uma abran-
gência 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. 
Reafirma-se, então, que a investigação baseada na trajetó-
ria dos atores sociais contribui de forma significativa para 
a construção de novas percepções sobre a presença e as 
relações que são estabelecidas com a cultura escrita em es-
paços rurais.

1.3 
A experiência metodológica  
da pesquisa de campo 

Como apreender os modos de ler e os sentidos atribuídos 
à leitura por atores sociais? De que forma observar as dis-
posições 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 Darnton (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 compreen-
são da história da leitura, “na medida em que não é simples 
separar aí o que é uso comum e hábito pessoal, exemplari-
dade 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 reali-
dade social desdobrada (LAHIRE, 2002). 

No entanto, Lahire (2002) afirma que apreender essa re-
alidade social é algo bastante complexo, sendo necessária 
uma série de informações que precisam ser comparadas 
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sobre o mesmo indivíduo. A análise ocorre no sentido ver-
tical, ou seja, no cruzamento de diversos dados que corres-
pondem à trajetória de um mesmo indivíduo. De modo a 
estabelecer uma oposição à metodologia tradicional, cujos 
os dados são cruzados de forma horizontal, e os indivídu-
os são relacionados e comparados a partir das fontes que 
apontam as semelhanças e as diferenças pertinentes entre 
todas as trajetórias, fornecendo um resultado equivalente 
ao grupo investigado. Com a análise vertical tem-se resul-
tados 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 obser-
var diretamente ou reconstituir indiretamente 
(através de diversas fontes) a variação “contextu-
al” (no sentido lato do termo) dos comportamen-
tos individuais (LAHIRE, 2005, p. 27). 

Para o autor, somente estudando os atores em “cenas par-
ticulares do social” pode-se julgar até que ponto certos “es-
quemas de ações” são transferíveis de uma situação para 
outra, percebendo o “estoque de esquemas incorporados” 
pelo ator em sua trajetória social. 

Neste estudo as fontes orais foram 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 de-
poimentos, que objetivam apreender o indivíduo social em 
suas formas interiorizadas. O termo fontes orais não é em-
pregado sem propósito, pois como afirma Alcazar I Garri-
do,

nos referimos a fontes orais porque não nos pare-
ce procedente falar em História Oral, mas preferi-
mos insistir na ideia de que o importante é utilizar 
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fontes orais para fazer história. Trata-se, portan-
to, de incorporar tais fontes orais como uma fonte 
documental a mais (ALCAZAR I GARRIDO, 1993, 
p. 34). 

As fontes orais possibilitam apreender as trajetórias indivi-
duais, assim como o próprio indivíduo as narra, a partir de 
suas reminiscências pessoais. O conjunto de dados empíri-
cos coletados conta também com as fontes escritas, dispo-
nibilizadas pelos indivíduos entrevistados. Ainda segundo 
Alcazar I Garrido (1993), tanto as fontes orais quanto as do-
cumentais apresentam limites, sendo relevante, quando 
possível, “trabalhar com os dois registros, sem que isso sig-
nifique que sejam complementares” (p. 40), ou seja, sem 
que haja superioridade de uma fonte sobre a outra. 

Conforme orienta Lahire (2004), a proposta metodoló-
gica é construída pelo pesquisador, não é neutra, mas cor-
responde às exigências teóricas colocadas a priori. Assim, 
para o autor, a construção de uma grade de entrevista tem 
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 cultu-
rais, esportivas, religiosas, políticas” (p. 38). Consideran-
do que cada matriz está entrelaçada a outra, pois “é difí-
cil 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 dian-
te 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 fon-
tes surjam indícios que possam ser tramados verticalmente, 
permitindo ao pesquisador aproximar-se das questões re-
lativas a uma determinada trajetória individual.

Outro aspecto relevante em relação à pesquisa que tem 
como foco a trajetória dos atores sociais, diz respeito à de-
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finição da amostra a ser estudada, ou seja, o grupo de indi-
víduos a ser entrevistado. No caso deste estudo, a amostra 
foi definida durante os primeiros meses de pesquisa. As re-
des de contato estabelecidas com pessoas do meio rural per-
mitiram localizar um grupo inicial superior a 20 pessoas, 
destas, 14 leitores assíduos foram entrevistados de forma ex-
ploratória pelo menos uma vez. Posteriormente, a escolha 
dos atores investigados ocorreu, primeiramente, pela dis-
ponibilidade e interesse pessoal dos entrevistados em par-
ticipar da pesquisa, ao mostrarem-se dispostos em falar 
sobre os acontecimentos socioculturais vivenciados e, es-
pecialmente, sobre suas práticas de leitura. Considera-se 
esse aspecto bastante importante no processo de seleção 
do grupo a ser investigado ao tratar-se de um estudo que 
busca “as confidências” dos leitores sobre suas práticas de 
leitura. Optou-se também em trabalhar com um grupo que 
aparentemente apresentava-se de forma homogênea, para 
que se pudesse ter controle das variáveis, tais como ida-
de, origem social, período e nível de escolarização, para, 
então, buscar vislumbrar a unicidade/pluralidade de cada 
indivíduo social. Contudo, percebeu-se que mesmo tendo 
no social desdobrado um grupo homogêneo, os atores pos-
suem dobraduras singulares decorrentes das diferentes for-
mas de socialização (Cf. LAHIRE, 2002).

Para o caso dos seis leitores que compõem o grupo de 
indivíduos investigados, a saber: Nei (94 anos); Henrique 
(92 anos), Ismael (89 anos), Antonio (82 anos), Tecla (78 
anos), Ondina (74 anos), todas as entrevistas tiveram como 
local a casa dos entrevistados. No total foram realizadas 30 
entrevistas com os seis leitores, de quatro a seis entrevis-
tas com cada um, entre os anos de 2007 e 2011. O desloca-
mento para a realização das entrevistas resultou em vários 
quilômetros rodados em estradas do meio rural, de cinco 
municípios da região Sul do Estado do Rio Grande do Sul. 
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 à porta de saída das residências, ao final de cada 



41

encontro. Todas as entrevistas foram transcritas pela pes-
quisadora, totalizando 170 páginas digitalizadas em letra 
Times New Roman, espaço 1,5, material que compõe o rol 
de documentos analisados.

Em relação aos principais procedimentos para a realiza-
ção 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 conver-
sa 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 al-
cançados. 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 entrevistados. Nos 
últimos encontros, a partir da leitura das entrevistas an-
teriores e da análise dos aspectos que ainda não haviam 
sido abordados, questões mais específicas eram colocadas 
durante a conversa. Assim, as entrevistas passavam a ser 
mais direcionadas, pois como sugere Lahire (2004, p. 35), 
“as perguntas (precisas e contextualizadas, em vez de ge-
rais e abstratas) dão origem a memórias úteis, que permi-
tem a anamnese de cenas e experiências muito antigas”. 

No entanto, pode-se considerar que as entrevistas tive-
ram como princípio o respeito aos entrevistados e ao seu 



42

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 diversos autores 
sobre a ideia de que as boas entrevistas estariam menos re-
lacionadas 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 pesqui-
sador 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, conscien-
te de que “um trabalho de campo é sempre uma experiên-
cia singular e esta escapa à racionalidade descrita nos ma-
nuais 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 leitu-
ra, advinda de maneiras de ver e agir, que só seriam con-
fidenciadas diante de uma situação de plena interação du-
rante as entrevistas. 

Na casa dos leitores, o local destinado a realizar as en-
trevistas 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. Nesses locais 
era possível observar e perguntar sobre os quadros pendu-
rados 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 nesses espaços da 
casa, por vezes alguns livros eram trazidos para exempli-
ficar 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 quar-
to), locais a que se teve acesso somente nos últimos encon-
tros, momento em que se pôde realizar o levantamento dos 
livros e demais materiais escritos que compunham o acer-
vo particular dos depoentes. 

Durante as entrevistas, observou-se o que bem expressa 
Errante (2000) quando diz: 
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eu estava interessada em como os narradores or-
ganizavam suas experiências e, por isso, eu lhes 
permitia 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 for-
ma amplas para que o entrevistado permanecesse “livre 
para falar” sobre suas experiências. Algumas vezes, duran-
te as narrativas, os leitores “viajavam em suas lembranças”, 
misturavam assuntos, contavam acontecimentos específi-
cos, retomavam histórias, demonstravam confundirem-se 
e esquecerem-se. Todos estes aspectos foram considera-
dos, 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 de fazer ou como 
disposições heterogêneas. Se o indivíduo vivencia diferen-
tes momentos de socialização, o pesquisador deve consi-
derar as dissonâncias ou as contradições que, certamente, 
enriquecerão a análise na sua complexidade. Sendo assim, 
buscou-se apreender as especificidades da trajetória des-
ses leitores a partir do que os atores narraram sobre suas 
práticas de leitura e sobre as instâncias de socialização (fa-
mília, escola, instituições comunitárias) que contribuíram 
para a constituição e permanência da disposição leitora. 

As séries de entrevistas com o mesmo indivíduo fo-
ram realizadas com algum espaço de tempo. Quando de-
terminado assunto precisava ser retomado a partir da en-
trevista anterior, procurava-se realizar novo encontro em 
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menor tempo, do contrário um período maior era estabe-
lecido, com o objetivo de dificultar “as apresentações mui-
to 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 rela-
tado era novamente incorporado à conversa, não havendo 
no relato novas informações que pudessem ser aprofun-
dadas, sendo este um aspecto considerado como ponto de 
saturação das entrevistas. Assim, as últimas entrevistas fo-
ram direcionadas à coleta de questões específicas sobre a 
disposição à prática de leitura e voltadas ao registro dos acer-
vos particulares. 

O registro dos livros que compõem o acervo particular 
dos entrevistados foi realizado a partir do título e dos prin-
cipais dados bibliográficos dos exemplares. Conforme Dé-
trez (2004), a classificação de gêneros literários depende da 
experiência pessoal de leitura de cada indivíduo. Sendo as-
sim, 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 posterio-
ri.” (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.

Além das entrevistas, as observações também contribu-
íram 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 lei-
tores. Conforme Zago (2003), as entrevistas em casa con-
tribuem, entre outros, na observação de aspectos relacio-
nados à condição social e econômica das famílias, sendo 
esta uma questão relevante a ser apreendida, especialmen-
te tratando-se de um estudo sociológico. Foram, também, 
disponibilizados pelos depoentes, diversos documentos es-
critos, tais como, dedicatórias registradas em livros, dife-
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rentes registros escritos realizados pelos próprios leitores, 
documentos de reservista do exército, escrituras, inventá-
rios, cartas, fotos, entre outros. Documentos que, na maio-
ria 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 in-
vestigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da re-
colha, refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo.” 
(p. 150). Em notas de campo registradas em um caderno di-
ário 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 abor-
dadas nas próximas entrevistas. Este material contribuiu 
significativamente durante a pesquisa de campo permitin-
do 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 con-
textos que são heterogêneos, buscando considerar as sin-
gularidades dos princípios de socialização, nos diferentes 
períodos de uma trajetória. Assim, as variações e as per-
manências devem ser consideradas, isto é, o pesquisador 
precisa estar atento e disposto a apreender as dissonân-
cias e contradições que os depoimentos possam apresen-
tar, mesmo considerando-se que muitas vezes tais aspectos 
colocam-se de maneiras quase imperceptíveis ao entrevis-
tado, que normalmente procura manter um discurso co-
erente sobre sua trajetória social. Ainda em relação aos 
documentos orais, a análise ocorreu no conjunto das en-
trevistas transcritas, no sentido vertical, correspondendo à 
trajetória de um mesmo indivíduo. Sendo assim, quando 
da utilização de fragmentos das entrevistas neste texto, op-
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tou-se em não apresentar ao lado das citações a data da re-
alização da entrevista, pois tal aspecto não demonstra ter 
pertinência no conjunto da análise, sendo também a opção 
dos estudos sociológicos à escala individual. 

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. É 
também importante considerar o que ensina Le Goff (1996) 
quando afirma ser imprescindível realizar a crítica ao do-
cumento, 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 pro-
duzidas pelo pesquisador, que decide o que será pesquisa-
do, 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 reali-
dad 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. 



Capítulo 2.  

Perfis sociais:  
a gênese da disposição leitora

Neste capítulo serão analisados os perfis dos seis leitores 
pesquisados como forma de responder às questões relacio-
nadas à gênese da disposição leitora incorporada por estes 
atores sociais. Lahire (2004) chama a atenção para a neces-
sidade de situar a instância de socialização e/ou o momen-
to 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 em-
pírica, não havendo nenhum exemplo de como se dá a 
construção social, a inculcação, a incorporação ou a trans-
missão 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 necessida-
de de considerar a constituição e as condições sociais de 
incorporação das disposições como forma de compreen-
der 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 relativa-
mente semelhantes (LAHIRE, 2004, p. 28). Igualmente, uma 
disposição pode ser fortalecida por solicitação contínua e 
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recorrente ou, pelo contrário, pode ser enfraquecida dian-
te do desuso. Conforme Lahire:

Existem disposições fortes e disposições mais fra-
cas e a força e a fraqueza relativas das disposições 
dependem, em parte, da recorrência da sua atua-
lização. Não incorporamos um hábito durável em 
apenas algumas horas, e certas disposições cons-
tituídas podem enfraquecer e apagar-se pelo fato 
de não encontrarem condições para a sua atuali-
zação, e às vezes mesmo pelo fato de encontrarem 
condições de repressão (LAHIRE, 2005, p. 21).

Consequentemente, não se pode supor que toda a dispo-
sição seja transcontextual e ativa em todas as circunstân-
cias 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 transfe-
rência de uma disposição “ocorre melhor quando o con-
texto de mobilização está mais próximo, em seu conteú-
do 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 prá-
ticas 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, en-
contra condições favoráveis para a sua atualização, tor-
nando-se uma “verdadeira paixão”, propulsora de ações e 
opiniões. Para Lahire (2005), “tudo isso dependerá da ma-
neira como foram adquiridas essas disposições ou hábitos, 
do momento da biografia individual em que eles foram ad-
quiridos e, ainda, do ‘contexto’ atual da sua (eventual) atu-
alização” (p. 22).
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Para tanto, Lahire (2006) propõe 

um olhar que começa por examinar as diferenças 
internas de cada indivíduo (variações intraindivi-
duais) 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 al-
gumas características singulares a todas as trajetórias, de 
modo que se possa traçar um perfil geral dos atores inves-
tigados. Tecla, Ondina, Antonio, Ismael, Henrique e Nei3 
residem em municípios da região Sul do Estado do Rio 
Grande do Sul4. 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 mu-
daram-se para a sede urbana dos municípios que habita-
ram durante toda a vida profissional. Já Nei, Henrique e 
Ondina permaneceram no meio rural, mesmo após a apo-
sentadoria. Assim, todos os atores estabeleceram durante 
suas trajetórias de vida grande vínculo com o contexto ru-
ral. Outras características do grupo analisado podem ser 
observadas na tabela que segue: 

3. Nei residiu no meio rural até o seu falecimento, em 2010, o mesmo 
ocorreu com Henrique, que faleceu em 2012. 

4. 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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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 agriculto-
res, 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 se-
guiram a profissão dos pais; durante a vida profissional tra-
balharam em atividades rurais com mão de obra familiar 
ou em momentos de safra agrícola com o auxílio de empre-
gados 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 

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

Tabela 1. Principais características dos atores analisados
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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 desen-
volveram uma atividade de destaque social. Pode-se tam-
bém considerar que as distâncias geográficas que carac-
terizam 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 es-
colar como determinantes principais para a 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 convivi-
do com a leitura na casa paterna e Ismael nem mesmo fre-
quentou a escola. Então, como podem ser considerados lei-
tores assíduos, atualmente? Antonio e Henrique cursaram 
somente alguns anos da escola primária e nunca se afasta-
ram do meio rural. Em que circunstância estes leitores se 
aproximaram das práticas da leitura? Chartier (2002) auxi-
lia a compreender essas situações quando afirma ser fun-
damental que os estudos se ocupem de reconstruir situa-
ções particulares, desprendendo-se do olhar único para as 
estruturas que regulam as relações sociais, sendo impres-
cindível considerar em suas formas sociais “as racionalida-
des e as estratégias executadas pelas comunidades, paren-
telas, 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 os perfis sociais dos seis leito-
res, o que contribuirá na compreensão da relação que esta-
belecem com a prática da leitura. 
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2.1 
Tecla:  
a disposição leitora prevaleceu  
aos anos em estado de vigília 

Aos 78 anos de idade, Tecla é mãe de dois filhos, mora sozi-
nha em uma casa na zona urbana e passa seu tempo entre 
as atividades domésticas, o tricô e as leituras que, normal-
mente, são realizadas ao anoitecer. Filha de agricultores, 
Tecla viveu sua infância e parte da vida adulta em uma lo-
calidade 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, repre-
sentou 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 co-
mércio de manteiga, que foi ampliado com a compra de 
um caminhão, um dos primeiros da região, segundo con-
ta. Assim, a situação econômica da família foi ganhando 
maior estabilidade, possibilitando o investimento na esco-
larização dos filhos. Os irmãos mais velhos de Tecla pude-
ram 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 op-
ção 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, cur-
sou somente até o 5ª ano do Ensino Primário. O trajeto até 
a escola, cerca de 10 km, era realizado diariamente a cava-
lo. Ao falar da escola, Tecla não o faz com entusiasmo, es-
pecialmente 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 dis-
ciplina. 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 ambien-
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te escolar. Para ela, os castigos físicos tornavam-se ainda 
piores quando eram aplicados injustamente, o que era co-
mum acontecer. 

Tecla não reconhece a escola como um espaço motiva-
dor de seu gosto pela leitura, certamente motivada por tais 
recordações. Mas, com orgulho, define-se como uma “lei-
tora de berço”, tendo convivido com o pai, a irmã e o ir-
mão 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 Contabilida-
de. 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 Ciên-
cias Domésticas. Ambos os irmãos possuíam livros e o gos-
to pela leitura. A imagem de seu pai lendo também 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 de Tecla era de origem alemã e cursou o equiva-
lente aos primeiros anos do ensino fundamental. Era assi-
nante de um jornal do Estado de Santa Catarina, que trazia 
especialmente notícias sobre a comunidade de imigran-
tes 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 ansiosa-
mente 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”. Contudo, segundo Tecla, sua mãe não lia como 
seu pai, possivelmente devido à dupla jornada de trabalho 
que as mulheres rurais administram, durante o dia no tra-
balho agrícola e à noite nas atividades domésticas.
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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, revis-
ta 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 fami-
liares de um tio, quando este faleceu. Todos esses aspectos 
tornam evidente a imersão de Tecla em um espaço fami-
liar de leitura. Conforme Lahire (2004, p. 28), é grande a 
propensão de que a incorporação de uma disposição ocor-
ra mediante a repetição sistemática, cotidiana e de longa 
duração, o que o autor aponta como “superaprendizagem”. 
Em diferentes momentos das entrevistas, Tecla relembrou 
a figura do pai leitor, paralelamente as suas próprias prá-
ticas 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, Te-
cla 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 interioriza-
da como um trabalho escolar, uma obrigação relacionada 
à escola, mas como uma prática cotidiana, fonte de infor-
mação e lazer. 

Tecla casou-se aos 31 anos de idade, por um período 
curto o casal permaneceu morando na zona rural, após 
mudou-se para a zona urbana. Com a chegada dos dois fi-
lhos, as atividades de Tecla resumiram-se ainda mais aos 
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cuidados com o lar, 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 essa prática: “O tempo que eu era casada o marido impli-
cava muito, na cama ele queria olhar televisão, ou então apa-
gava a luz, e eu não podia ler”. Sendo assim, durante os 22 
anos de matrimônio, admitiu não ter deixado de ser leito-
ra, lendo eventualmente notícias de jornal ou revista, mas 
não se reconhece como uma leitora assídua nesse momen-
to 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 interpre-
tado 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 incor-
poradas podem variar ou ajustarem-se conforme a natu-
reza 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 bio-
grafia, conforme sua afirmação: “Depois do casamento tudo 
muda!”. A vida e a rotina de Tecla foram alteradas comple-
tamente 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 situ-
ações 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 disposi-
ções foram desajustadas à conjuntura vivenciada, a dispo-
sição leitora permaneceu em estado de vigília, sendo reati-
vada assim que reencontrou condições favoráveis.

Tecla ficou viúva aos 53 anos de idade. Com o falecimen-
to de seu esposo, a disposição para a leitura foi fortemente 
retomada, quando passou a ler um livro por semana. Ao 
falar sobre suas práticas de leitura atuais, Tecla afirmou 
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que apesar de morar no meio urbano o acesso aos livros é 
bastante restrito, pois na cidade em que mora não há livra-
rias. Contudo, na opinião de Tecla, o grande mérito da ci-
dade é a existência de uma biblioteca pública com um bom 
acervo, que ela, aliás, costuma frequentar seguidamente. 
A aquisição de novos livros ocorre através dos catálogos de 
uma representante de produtos Avon5. Além disso, estabe-
lece interlocução com um de seus filhos e com sua neta, 
que também são leitores. 

Em relação aos livros ofertados no catálogo Avon, Tecla 
demonstrou ter algumas restrições quanto à qualidade li-
terária destes: “É muito livro de autoajuda e muito livro de 
espiritismo e autobiográfico e vários de pastores evangélicos. 
Não tem muitos livros de qualidade.”. 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 Ke-
yes – escritora Irlandesa – autora do livro intitulado Melan-
cia. 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 reco-
nhecimento 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 orga-
nizar o texto, o emprego de certa linguagem) é considera-

5. A revista Avon é uma empresa norte-americana de cosméticos, que 
chegou ao Brasil em 1959. Seu fundador, David McConnell, iniciou a car-
reira vendendo livros de porta em porta, mas, em 1886, fundou a California 
Perfume Company, iniciando as vendas de cosméticos em domicílio, atra-
vés de promotoras de venda. O nome Avon surgiu em 1939, inspirado na 
cidade natal de William Shakespeare, Stratford-On-Avon – uma homena-
gem ao escritor que McConnell tanto admirava. A empresa, além dos cos-
méticos, atualmente também comercializa produtos de terceiros, através 
do folheto “Shopping Mais”, no qual são disponibilizados artigos de moda, 
entretenimento, utilidades domésticas, bijuterias e livros. Disponível em: 
www.br.avon.com. Acesso em: 10 out. 2010.
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do, mas também os elementos externos ao texto (nome do 
autor, mercado editorial, grupo cultural). Contudo, confor-
me a autora, 

a apreciação estética não é universal: ela depen-
de da inserção cultural dos sujeitos. Uma mesma 
obra é lida, avaliada e investida de significações 
variadas por diferentes grupos culturais (ABREU, 
2006, p. 80).

Tecla demonstrou atribuir maior valor literário a algu-
mas obras e autores classificando-os como “muito bom”, 
“excelente autor”, enquanto referiu-se a outros como leitu-
ra 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 pre-
cisa 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 reco-
nhecimento 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 práti-
cas” (LAHIRE, 2006, p. 574). Tecla evidenciou que para ela 
não se constitui em um problema cultural ler algo consi-
derado menos legítimo, embora demonstre reconhecer a 
legitimidade cultural de algumas obras e autores. 

Observando a sua trajetória pode-se constatar que a ori-
gem 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 auto-
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res como Shakespeare e Josué Guimarães, para citar dois 
exemplos, um da literatura mundial e outro nacional. A 
presença dessas obras na casa paterna permitiu a Tecla in-
corporar a crença6 no valor simbólico desses produtos. Do 
mesmo modo, a relação de sua família com o universo li-
terário, o consumo de diferentes materiais escritos (livros, 
revistas, jornais), e a influência das práticas de socializa-
ção vivenciadas por seus irmãos, proporcionou sua inser-
ção no universo leitor, sendo o núcleo familiar a principal 
instância de socialização responsável pela interiorização 
da disposição para a prática da leitura. 

2.2 
Nei:  
uma disposição  
fortemente incorporada

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 fale-
ceu. Nei era casado e tinha uma filha, falava com orgulho 
de seus quatro netos, dois com curso superior, e lembra-
va 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 co-
munidade, como no clube de futebol e no CTG (Centro de 
Tradições Gaúchas), instituições nas quais atuava na lide-
rança. Também se envolvia nas atividades de seu partido 

6. 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 indivídu-
os podem ser portadores de crenças ou convicções não havendo reflexo 
destas nos modos de agir, pois as crenças são independentes dos hábi-
tos de ação que paralelamente foram incorporados.
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político. Durante sua vida recebeu várias homenagens pe-
los serviços prestados à comunidade. 

Nei realizou o curso ginasial e o primeiro ano do curso 
científico; era oriundo de uma família de pouca escolariza-
ção, 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. 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 jor-
nal.”. O jornal foi o material escrito com que mais teve con-
tato, tanto na infância quanto depois de adulto. Para ele, 
a primeira fonte de informação a chegar às zonas rurais 
foi o jornal, antecedendo o rádio à bateria, que foi adqui-
rido por sua família somente em 1937, quando ainda era 
bastante raro na região. 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 longín-
qua presença da cultura escrita nas zonas rurais. 

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, - de-
pois do almoço meu pai sempre deitava uma hora-, mas antes 
de começar o serviço, eu me lembro daqueles ditados interminá-
veis. Ah! Se fazia muito ditado! E tinha os dias de chuva tam-
bém”. 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. Os irmãos estudaram so-
mente nesse período de cinco anos, segundo Nei porque 
gostavam da vida no campo e precisaram dar continuida-
de aos negócios de seu pai. Ele, no entanto, fez outra esco-
lha: “Eles foram até o 5º ano, mas eu sempre tive muita vonta-
de, vivia sempre de livro na mão, e até hoje, sempre querendo  
estudar”.
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Diante da disposição para os estudos, seu pai permitiu 
que ele fosse estudar na zona urbana do município de Can-
guçu (RS), onde cursou o ginasial durante três anos; pos-
teriormente; esteve um ano na cidade de Pelotas (RS) re-
alizando o curso científico. O retorno para a casa dos pais 
ocorreu devido a uma grave pneumonia. Mas o fim da car-
reira estudantil também foi motivado pelo início do namo-
ro com sua futura esposa: “Eu vim convalescer em casa, mas 
aí já arrumei uma namoradinha, e fiquei aqui”. Nei preten-
dia realizar um curso de engenharia, apesar de afirmar que 
as disciplinas de humanidades lhe agradavam muito, espe-
cialmente História. Casou-se jovem, com a filha do seu pri-
meiro professor, construiu uma casa simples e dedicou-se 
ao trabalho rural. A única filha do casal também foi alfa-
betizada 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 casamen-
to, diante das atividades rurais, Nei sempre dedicou alguns 
momentos para a leitura: “Dia de chuva era o 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 fami-
liar 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 con-
viver com a cultura letrada, era favorável às atividades lite-
rárias do esposo. 

Nei teve grande atuação social em diversas atividades 
em sua comunidade, na parede de sua sala estão expos-
tos quadros emoldurados com as homenagens recebidas. 
Um dos quadros, com título de diploma, é de sócio efetivo 
da Academia Canguçuense de História e o outro de sócio 
benemérito do Cristal Futebol Clube. Outros dois certifi-
cados referem-se, respectivamente, um à palestra conce-
dida à Escola Joaquim Nabuco e aos serviços relevantes 
prestados ao CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Joaquim 
Paulo de Freitas. Os quadros exibidos com orgulho repre-
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sentam sua atuação como líder comunitário, assim como 
o envolvimento com questões políticas, que tiveram início 
ainda na casa paterna. Durante 12 anos, Nei foi presiden-
te de mesas eleitorais, após ter se filiado ao PSD, passou a 
atuar como fiscal de partido, com exceção de uma eleição 
municipal, na qual 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, atuou como fiscal em uma mesa eleitoral próxi-
ma 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 informa-
tiva, podendo, inclusive, de certo modo, ser considerado 
um autodidata. Para Hébrard (2001, p. 38), existem apren-
dizagens “exemplares”, como é o caso dos autodidatas que 
apresentam práticas que fogem às práticas culturais pre-
vistas 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 as-
sunto, tendo prestado alguns serviços nessa 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”. 

As atividades com as quais Nei envolvia-se eram diver-
sas e variadas. Acreditando que a história de uma comuni-
dade é fundamental para a consolidação de sua identidade, 
no ano de 2009 empenhou-se em encaminhar, com o auxi-
lio de um vereador, a solicitação para a troca do nome da 
escola onde sua filha estudou. Como afirmou: “Estou ten-
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tando 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”. Em outra oportunida-
de, através de um abaixo-assinado, solicitou à Câmara de 
Vereadores que alterasse o nome da escola onde seu sogro 
lecionava, tendo sido atendido. Assim, a escola Nossa Se-
nhora de Fátima, passou a chamar-se Escola Manoel José 
da Costa, nome de seu sogro e professor. 

Ao comentar sobre suas preferências literárias, Nei des-
tacou com ênfase a importância da leitura de jornais, o 
que revela uma disposição fortemente interiorizada, pois 
o jornal foi o material escrito com que mais teve contato 
quando criança, “porque ele [pai] sempre assinou jornais, com 
cinco anos eu já lia jornal”. Apesar da importância atribuí-
da 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 atribuí-
das 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 jor-
nais: “Tinha aqueles folhetinhos de romance que vinham nos 
jornais, os grandes romances, mas esses não eram diários”. 

No entanto, os romances foram perdendo lugar em 
suas leituras após o casamento. Com mais idade e viven-
ciando outras experiências sociais, teve suas preferên-
cias 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 histó-
ria”. Lahire (2006, p. 220) identifica o momento do ciclo de 
vida como um dos elementos constitutivos das preferên-
cias 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 literá-
rios lidos, sendo de maior preferência os temas históricos:  



63

“Eu sempre prefiro o estilo de João Simões Lopes Neto7. 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 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, mo-
mentos 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 pro-
fessor municipal, e nunca mais esqueci”. A trajetória esco-
lar tranquila, prazerosa, com bons resultados alcançados, 
contribuiu e fortaleceu sobremaneira sua disposição lei-
tora. Embora a influência familiar pareça ter sido bastan-
te significante no processo de incorporação da prática de 
leitura, sendo motivado a ler e escrever pelo pai, que pra-
ticava com frequência a leitura. Percebe-se que a interio-
rização desta disposição ocorreu ainda na infância, tendo 
sido fortalecida durante os anos de escolarização e atua-
lizada ao longo da vida adulta. Para Lahire (2005), quan-
do a interiorização das disposições ocorre de forma pre-
coce, 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 envelhe-

7. João Simões Lopes Neto (1865 – 1916) foi escritor, jornalista e em-
presário, natural de Pelotas (RS). Como escritor possui grande reconheci-
mento pela expressiva contribuição intelectual que ofereceu ao regiona-
lismo sul-rio-grandense, valorizando em sua produção literária a história 
do gaúcho e suas tradições. Sobre este tema, consultar: REVERBEL, Car-
los. Um capitão da Guarda Nacional: vida e obra de João Simões Lopes 
Neto. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1981.
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cendo e lendo”. Tais palavras revelam a leitura como uma 
prática resultante de uma disposição forte, que encontrou 
contextos de atualização ao longo dos anos, tanto nas re-
lações familiares, quanto nas atividades realizadas na co-
munidade; cultura escrita e trabalho agrícola em sintonia, 
contrariando pressupostos que colocam em oposição tais 
práticas sociais. 

2.3 
Henrique:  
a disposição para crer  
como gênese da disposição leitora

Henrique, aos 92 anos de idade, é viúvo e mora na compa-
nhia 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 pri-
meiro contato com a cultura escrita é narrado com clareza 
de detalhes. Conforme suas palavras, a alfabetização pos-
sibilitou 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 concep-
ções político-partidárias.

Henrique frequentou a escola por um curto período, 
tendo concluído o 3º ano do ensino primário. No entanto, a 
relação com a escrita ocorreu antes mesmo desse período. 
Conforme relatou, com quatro anos de idade passava mui-
to tempo com a avó paterna, pois ela estava muito doente e 
sua presença lhe distraía. É desse período que vem a lem-
brança 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, cha-
mava a atenção, e por ali eu comecei a me incluir dentro da 
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letra”. A inclusão no mundo das letras, conforme relatou, 
ocorreu com a avó apresentando-lhe as quatro letras da pa-
lavra “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 pri-
meira metade do século XX os produtos eram comerciali-
zados 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 le-
tras – 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 pedra8, 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 12 irmãos, todos es-
colarizados, embora as dificuldades de acesso à escola fos-
sem grandes. Outro aspecto também mencionado está re-
lacionado aos castigos físicos sofridos pelos alunos nesse 
período, que são considerados por Henrique como grandes 
injustiças, que atrapalhavam a aprendizagem: “Isso atrapa-
lha 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  
 

8. 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”.
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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 profes-
sores, 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 algu-
mas cerimônias religiosas, herdando, assim, a função do 
pai. Os avós maternos eram professores na zona rural e re-
cebiam dos pais dos alunos pelo trabalho realizado em es-
colas vinculadas à igreja protestante. A este respeito Hen-
rique 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 ho-
mem muito esclarecido que lhe ensinou muito. 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 segui-
do pela família: “Depois 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 ensi-
nou as primeiras lições, Henrique também procurou fazer 
isso com seus filhos: “Olha eu fui muito carrasco com a famí-
lia, nunca surrei ninguém, eu nunca toquei com a mão em nin-
guém, mas eu dava aula de moral pra eles, de noite eu colocava 
eles em torno da mesa e começava a lecionar, as primeiras aulas 
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de letras para os meus filhos fui eu quem dei”. Ao ser “carras-
co” com os filhos Henrique exigia deles aquilo que seu pai 
um dia havia lhe exigido: a inserção na cultura escrita. 

É possível perceber que a chegada dos filhos foi o mo-
mento do ciclo de vida de Henrique no qual ele transfor-
ma a disposição para crer na cultura escrita, concebida 
como uma norma social produzida pela instituição fami-
liar (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 cha-
mava pra jantar meu livro eu tava lendo”. Para Lahire (2005), 
quando o estado de imposição de determinada prática cul-
tural 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 12 filhos e, entre as atividades rurais de-
senvolvidas cotidianamente por seus filhos9, uma tarefa 
era indispensável: a escrita. No entanto, esta nunca foi a 
sua prática de preferência, mas sim a leitura, embora ne-
cessitasse 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 senti-
do prático e utilitário da escrita. Contudo, mesmo não ten-
do 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 

9. Os filhos de Henrique possuem pouca escolarização, alguns concluí-
ram na vida adulta o ensino fundamental, os demais cursaram até a quin-
ta série do ensino primário.
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uma disposição tão profunda quanto um hábito de agir, as-
sim, os atores podem ter crenças morais, culturais ou edu-
cacionais, que não são atualizadas, a não ser verbalmente. 

Henrique justificou a atitude de solicitar aos filhos o re-
gistro diário das atividades da família como sendo uma ne-
cessidade de organização do trabalho diário e uma forma 
de preservar a identidade e os costumes familiares, evitan-
do o esquecimento. Assim, sintetizou em uma frase o mo-
tivo 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 existên-
cia 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 produzi-
dos pelos irmãos Schimidt representam um patrimônio do 
escrito, apresentando-se como meio de conservar o passa-
do 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 prefe-
ridos estão os que envolvem acontecimentos com os quais 
ele esteve diretamente envolvido, como o episódio da Se-
gunda Guerra Mundial. A experiência vivenciada no quar-
tel do município de São Gabriel (RS), para onde foi encami-
nhado, foi bastante difícil, fato que ficou evidenciado em 
seus depoimentos. Depois de já ter servido ao Exército Bra-
sileiro, por 11 meses e meio, foi convocado para ingressar 
novamente no serviço militar, para acompanhar a Força 
Expedicionária Brasileira para a Europa, em decorrência 
da Segunda Guerra Mundial. Relutante à convocação, apre-
sentou-se ao Exército no último dia do prazo determinado, 
no mesmo dia em que foi suspenso o embarque de brasi-
leiros para a Itália. Partidário de Getúlio Vargas, atribui a 
este presidente o fato de não ter sido obrigado a servir no 
período da guerra, pois “Getúlio deu a última forma e disse 
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que não enviaria mais brasileiros para guerra”. 
Para Henrique, participar das questões político-parti-

dárias é uma questão de cidadania, embora nunca tenha 
concorrido a nenhum cargo público: “Eu nada sou em po-
lítica, 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 reconheci-
do com certa distinção em sua comunidade devido ao seu 
modo de pensar e agir. Nos períodos eleitorais era convi-
dado por alguns candidatos a fazer campanha eleitoral e, 
em comícios, solicitado a falar à comunidade. Todavia, de-
monstrando humildade, disse: “Sou um agricultor que sabe 
trabalhar na terra, lavrá e capiná, não fazer discursos”. Lem-
brou, entretanto, que muitas pessoas da vizinhança eram 
“analfabetas” nestas questões, e precisavam de uma orien-
tação em relação ao partido que melhor se apresentava, 
evidenciando sua atuação nos assuntos partidários na lo-
calidade em que reside. 

Diante do que é narrado por Henrique, é possível infe-
rir que este tenha incorporado no meio familiar de origem 
a crença na necessidade da cultura escrita para a forma-
ção do cidadão. Assim, em outro momento do seu ciclo 
de vida, esta disposição para crer transformou-se em dispo-
sição para agir, em forma de constrangimento, de obriga-
ção em desenvolver uma prática considerada fundamental 
para a formação de sua família. Entre seus relatos, Henri-
que revelou que a leitura foi uma prática que se manifestou 
na vida adulta, especialmente após o casamento e a che-
gada 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 circunstân-
cias que podem proporcionar a mudança ou a manifesta-
ção de certas disposições para agir. 

Assim como o casamento, a aposentadoria também re-
presentou 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 
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lendo eu tô parado, e eu já tô com a idade muito avançada pra 
ta trabalhando, a leitura me faz parar”. Como indica Lahire, 
“a leitura permite elaborar-reelaborar os esquemas de ex-
periência 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 Se-
gunda Guerra Mundial e a atuação política partidária var-
guista. 

2.4 
Antonio:  
contextos de atualização  
revelam a disposição incorporada

Antonio, aos 82 anos de idade, reside em uma casa cuidado-
samente decorada com objetos que fazem do passado uma 
lembrança constante. Ao lado de sua esposa, se ocupa atu-
almente em preservar e resgatar a história familiar e co-
munitária através de objetos, fotos e livros. Durante a vida, 
teve como única profissão a atividade agrícola. Dentre os 
diferentes gêneros produzidos, o cultivo do pêssego se des-
tacou, chegando a ser chamado de “O Rei do Pêssego”, diante 
da diversidade de espécies produzidas. Antonio teve qua-
tro 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 aposentado-
ria, 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 pro-
cesso escolar é lembrado com nostalgia e ressentimen-
to. 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 Esco-
la Bonfim. Eu ia me formar no ensino primário, já estava com 
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13 anos!”. Conforme relatou, sua mãe tinha uma preocupa-
ção constante com a família e, em um determinado dia, ele 
chegou da escola queixando-se que os colegas estavam lhe 
chamando de “quinta coluna10”, 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 cria-
ção e educação dos cinco filhos, sendo ele o mais moço dos 
irmãos.

Seus bisavós maternos e paternos migraram da Alema-
nha 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 familia-
res para o Brasil, disse apenas conhecer de forma geral a 
história da imigração alemã para a região sul do país. Con-
tudo, lembrou-se de que, segundo informações de um pri-
mo, seu bisavô teria muito estudo e teria vindo para o Bra-
sil 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 paro-
quial luterana: “O ensino era em língua alemã, alguns dias ti-
nha 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 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, pega-
mos a frequentar essa escola”. Mesmo com a transferência 
de Antonio para essa escola que, assim como a escola pa-

10. “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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roquial luterana, era mantida pela contribuição dos pais, a 
discriminação étnica, temida pela sua mãe, não foi total-
mente afastada. Antonio contou que no ano de 1941, aos 
12 anos de idade, deveria fazer o curso de Ensino Confir-
matório, 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 vín-
culo 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 igre-
ja: “Então, eles começaram a me chamar de ‘quinta coluna’ por 
causa da Segunda Guerra Mundial”. Devido a este episódio11, 
o processo escolar de Antonio foi interrompido drastica-
mente, marcando fortemente sua infância, o que pode ser 
percebido no tom de sua voz quando afirma: “Eu ia me for-
mar naquele ano”. 

Quando questionado sobre as práticas escolares viven-
ciadas, 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 retoma-
do no diálogo, Antonio relatou as dificuldades de acesso 
à escola, a distância percorrida e os trabalhos domésticos 
realizados nesse 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 

11. 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 parcialmen-
te queimadas, uma no município de Pelotas e outra no município de Cer-
rito, estabelecimentos comerciais saqueados e a língua alemã definitiva-
mente proibida. Para o autor, a polícia gaúcha confundiu o nazismo com o 
luteranismo, provocando vandalismos e destruição nas comunidades ale-
mãs, fechando escolas e destruindo documentos e livros na língua alemã. 
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do longo trajeto até a escola, parte do trabalho rural de-
via 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 famí-
lia, 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 ati-
vidades rurais por alguns meses, quando um touro lhe ata-
cou no campo causando-lhe várias fraturas e hematomas 
pelo corpo, fazendo com que ficasse por um bom tempo 
em repouso total. Nesse período, Antonio começou a pra-
ticar a leitura com maior intensidade. Conforme afirmou, 
antes desse período lia pouco, apesar de gostar da leitu-
ra, 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 li-
vros para me distrair lendo. [...] e eles pediram livros antigos 
de história. Como não tinha como trabalhar eu ficava lendo”. 
A partir daí começou a adquirir livros sempre que possível 
e também a ser presenteado com livros pelos amigos. 

Antonio mostrava-se bastante tímido durante as entre-
vistas, dando respostas curtas e objetivas sobre determina-
dos assuntos. Segundo ele, por não “saber falar” [no sen-
tido de discursar] nunca se envolveu em atividades que 
necessitasse falar em público, preferindo uma postura 
mais discreta. Contudo, sempre que encontra um contex-
to favorável, diante de um círculo menor de pessoas, não 
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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 vi-
sível em suas falas ao referir-se à origem do nome das lo-
calidades do município ou sobre a origem das famílias que 
moram na região ou, ainda, ao contar como se deu a imi-
gração alemã, ou qual foi o papel de determinado ‘herói’ 
histórico. Tais fatos demonstram seu conhecimento e inte-
resse 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 vincula-
das 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 rela-
ção com o conhecimento histórico ultrapassa suas leituras, 
e concerne também ao cuidado em recuperar e preservar 
aquilo que ainda não foi registrado nos livros, possuindo 
uma gama de documentos históricos, como escrituras, 
passaportes, mapas, fotos e objetos diversos, relacionados 
à história familiar e à história da região onde habita. 

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 cur-
ta trajetória escolar, permeada por problemas de relacio-
namento na escola. Contudo, Lahire (2004) afirma que de-
terminados contextos proporcionam situações sociais que 
produzem os esquemas de ação ou os hábitos, e quando es-
ses 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 
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práticas, retiradas de forma abrupta, provocam o desejo de 
ter ou de fazer, ou seja, na ausência de um contexto favorá-
vel que impossibilita a ação o interno conserva-se em esta-
do de gestação. Para Lahire (2004, p. 60), 

da natureza dos contextos que somos levados a 
atravessar depende o grau de inibição ou de recal-
que 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 in-
termediário mais ou menos longo de sonolência 
(LAHIRE, 2004, p. 60). 

Percebe-se que as recordações mais fortemente narra-
das por Antonio, retomadas em todas as entrevistas, são 
aquelas relativas à aprendizagem da leitura em alemão, pa-
ralelamente, ao ressentimento pela impossibilidade de fre-
quentar a escola, o que possibilita compreender que sua 
relação com a cultura escrita, interrompida na idade es-
colar, foi fomentada durante toda a sua trajetória de vida. 
Diante de contextos favoráveis para a atualização de esque-
mas incorporados, como o tempo ocioso diante de um aci-
dente que requer repouso para a recuperação, de um novo 
casamento, ou mesmo da aposentadoria, Antonio retoma 
a relação com a cultura escrita através da leitura, fazendo 
agir disposições incorporadas pela ausência de possibili-
dade de ação. 
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2.5 
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, falou orgulhoso sobre a trajetória escolar 
das filhas e lamentou o fato dos filhos não terem formação 
superior. Sua trajetória de vida é dividida entre o antes e o 
depois do serviço militar, período em que viveu momentos 
difíceis, mas de grandes descobertas que são intensamen-
te rememorados em seus depoimentos. 

“Sou um quase analfabeto”, palavras que Ismael retoma-
va sempre que falava da sua condição de leitor e de cida-
dão não escolarizado. Ele não frequentou a escola formal e 
com certa tristeza disse não saber o que significa ir à esco-
la, 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. Nessa localidade, a criação e a ampliação da rede 
escolar ocorreu somente em 1960, com as chamadas bri-
zoletas12. Devido à ausência de escolas, ele foi alfabetizado 
por uma professora leiga, sem formação pedagógica para o 

12. 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, re-
sultando 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.
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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”. Apesar de 
não se referir à pessoa que lhe ensinou as primeiras letras 
como sendo uma professora, conclui: “Se não fosse ela eu não 
tinha aprendido nada, foi a única pessoa daquela época que 
sabia ensinar”.

Ismael confessou não ter sido um aluno muito aplicado, 
pois algumas vezes preferia estar entre os animais a reali-
zar as atividades propostas pela professora. A aprendiza-
gem da leitura e da escrita foi para Ismael um momento 
que, embora seja reconhecido como relevante, não desper-
tou o seu interesse, não tendo sentido prático em relação 
às atividades com as quais ele se envolvia no cotidiano da 
fazenda. Desse período ele 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 de-
poimentos de Ismael, e ainda hoje servem de referência 
para as leituras que realiza. Como afirmou: “O que me va-
leu... 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 algu-
mas práticas só ocorre quando existe a crença de um gru-
po ou comunidade no valor destas. Essa crença não é in-
dissociável daquilo que o autor chama de desejabilidade 
coletiva, que marca a desigualdade social de acesso a de-
terminados bens ou instituições, como a escola. Ismael de-
monstrou 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 
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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 in-
ferioridade 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 in-
corporada por Ismael ainda na infância, mesmo não ha-
vendo nesse período a ação, ou seja, a relação sistematiza-
da e contínua com a cultura escrita. 

Ismael é de origem portuguesa, seu bisavô era Comen-
dador 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 portu-
guesa. 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 11 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. Em relação à família materna, Isma-
el não apresentou muitas informações, mas sabia que sua 
mãe tinha seis irmãos e cinco irmãs e que nenhum deles 
frequentou a escola. Mas, mesmo com a ausência da esco-
la 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 cor-
retamente, encaminhava inventários e se correspondia por car-
ta com o doutor Francisco Nunes Vidal de Pelotas. [...] Meu tio 
era de 1880, ora colégio, aonde?”. 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 indivi-
duais que permeiam as trajetórias sociais, afirma que em 
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determinadas situações os atores são constrangidos a vi-
venciarem 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 ou-
tro, (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 desconheci-
do, quando foi obrigado a prestar o serviço militar. Con-
forme relatou, até os 23 anos de idade nunca havia dormi-
do uma só noite fora da casa dos pais, sendo o principal 
responsável pelas atividades rurais da família. No ano de 
1945 foi convocado a ingressar no serviço militar, perío-
do 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 fa-
mília”. Ismael prestou serviço militar na cidade de Quaraí 
(RS), a aproximadamente 400 km de distância da casa dos 
pais, e durante os 11 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, an-
teriormente referidos. Essa atitude demonstra a crença na 
importância deste conhecimento, que poderia assumir 
grande significado social fora das divisas de sua proprieda-
de 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. En-
tão 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 possibilidade de subir na hierarquia militar para o 
posto de cabo. Ao rememorar esse período o sentimento 
de inferioridade por não “ter tido colégio e ser um quase 
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analfabeto”, se contrapõe ao sentimento de superioridade 
em relação aos colegas analfabetos que não puderam pres-
tar a prova escrita para ascender ao posto de cabo, ou mes-
mo, aos que tendo frequentado a escola realizaram a pro-
va, mas foram reprovados. Os detalhes do período em que 
prestou serviço militar são relatados de forma clara, com 
riqueza de detalhes, o que permite compreender que este 
foi um período de crise individual que marcou sua trajetó-
ria. 

 Depois de 11 meses no quartel Ismael voltou para a casa 
dos pais e começou a namorar uma moça da mesma loca-
lidade rural. Após cinco anos, casaram-se, tiveram quatro 
filhos e permaneceram morando no mesmo local, até sua 
aposentadoria. Ao referir-se às leituras realizadas, Ismael 
afirma que passou a ler intensamente somente após a apo-
sentadoria: “Depois que eu voltei do quartel nunca mais pe-
guei um livro, eu tinha assim muita coisa só na ideia, agora 
que eu leio”. Mas, durante seus depoimentos, também men-
cionou 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 prin-
cípio, 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 lon-
go de sua vida diversos pertences, como objetos, livros e 
documentos, que remetem à história local e familiar. Se-
gundo Ismael, alguns documentos e livros lhe foram ofer-
tados 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 questões históricas. 

Conforme seus relatos, após a aposentadoria, seu tempo 
foi direcionado especialmente para a prática da leitura. Os 
temas de leitura de sua preferência são aqueles que fazem 
referência a sua trajetória de vida, ou à história de seus an-
tepassados: “Eu ouvia os mais velhos contar e agora eu procu-
ro conhecer nos livros”. Temas referentes à República Velha, 
Era Vargas e à II Guerra Mundial, são os preferidos, como 
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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 resul-
ta também na prática da escrita. Ao ler, estabelece relações 
que são registradas em cópias manuscritas, em uma cader-
neta 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 rea-
lizado, resultado das leituras que realiza. 

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 In-
ventário 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 emo-
cionou 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, pren-
dada 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 pa-
recer 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 Is-
mael realizou a leitura do parecer13 durante uma das en-
trevistas, evidenciando sua satisfação por ter escrito belas 
palavras. Ele encaminhou o parecer pelo correio e dias de-
pois 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 narra-

13. O parecer escrito por Ismael sobre o livro Inventário cultural de Bagé 
está no apêndice B.
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do, 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 14 anos Ismael foi morar em uma casa na zona ur-
bana de um pequeno município; há oito anos ficou viúvo e 
passou a morar sozinho. Percebe-se que a aposentadoria, a 
mudança de residência e a viuvez foram momentos que se 
caracterizam 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. Especialmente, 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, durante o ser-
viço militar, encontrou um contexto favorável de atualiza-
ção, tornando-se uma prática cotidiana. Ainda, para Lahi-
re (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 al-
guns momentos da trajetória de Ismael esteve enfraque-
cida por não encontrar condições para a sua atualização, 
atualmente, ao contrário, ele vive em um contexto favorá-
vel para a atualização e fortalecimento da disposição lei-
tora. 

2.6 
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 50 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 in-
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tensiva realiza suas leituras, segundo ela, unicamente mo-
tivada pela fé. Sua trajetória de vida é marcada pelas longas 
jornadas de trabalho, fato que ela considera normal, tra-
tando-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 par-
ticular vinculada à igreja luterana, localizada na zona ru-
ral. Para ela, cinco anos de escolarização significaram um 
período de grande aprendizagem, suficiente para o domí-
nio 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 demonstra guardar 
boas recordações do período escolar e não se recordar de 
castigos físicos na escola, tendo um bom relacionamento 
com o professor: “Eu gostava muito da escola, o que eu gosta-
va muito era da família do professor, no recreio eu ia lá, a casa 
ficava encostada na escola e eu ia pra lá”. Ela ainda relem-
brou que sempre que o professor precisava se ausentar da 
sala de aula, ela era a aluna escolhida para passar as ativi-
dades e ensinar os demais colegas, o que é relatado com 
orgulho por Ondina, deixando evidente que era uma aluna 
com certo diferencial em relação aos demais colegas, ten-
do 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”. 

A escolarização para a sua família era um princípio ide-
ológico-religioso que deveria ser seguido, especialmente 
porque a alfabetização tornava o indivíduo apto para o es-
tudo 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 
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busca de uma vida melhor, mas, segundo Ondina, enfren-
taram grandes dificuldades de sobrevivência quando che-
garam 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 dis-
se ser oriunda de uma família simples e de “pouco estudo”, 
embora sempre esclarecendo que não há ninguém analfa-
beto 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. 

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”. Salientou 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 25 anos de idade, Ondina ca-
sou-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 fra-
se, mas demonstrou que tinha grande apreço pelo presen-
te]. 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 mui-
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ta coisa pra fazer, mas sempre tratei de ler um pouco”.
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 fa-
mília 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. Seus relatos 
evidenciam a dupla jornada de trabalho, ao falar com mui-
ta 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 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 embo-
ra, 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 domés-
ticas, 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 má-
quina e tudo. Eu não gostava mas tinha que fazer, e ficar bem 
quietinha e sempre satisfeita com tudo!”. Percebe-se que On-
dina possui uma personalidade bastante humilde, seu jeito 
de ser fez com que durante 25 anos ela vivesse em harmo-
nia com sua sogra: “Ela [sogra] mandava em tudo, e ele... [si-
lêncio] 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 con-
tradições entre as experiências incorporadas na casa pa-
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terna e as situações que foram impostas ao longo da vida. 
Para Lahire (2002), no caso desses atores que vivenciaram 
contextos fundamentalmente plurais e heterogêneos, a ar-
ticulação passado-presente torna-se especialmente rele-
vante 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, dife-
rentemente dos casos no qual “o ator viveu e continua a vi-
ver num espaço social homogêneo que nunca se transfor-
ma” (LAHIRE, 2002, p. 47), quando então se pressupõem a 
unicidade. 

 Ondina tinha 50 anos de idade quando sua sogra fale-
ceu, ela conta que durante 17 dias e 17 noites ininterrup-
tas 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 relata-
do: “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 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 re-
lacionadas 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 simultane-
amente na produção de sua disposição para crer nos prin-
cípios 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 
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a sua disposição para crer que a leitura é um instrumento 
de fé e salvação. 

Um grave problema de saúde possibilitou a Ondina mo-
mentos de ócio, que foram destinados à leitura e ao fortale-
cimento de sua fé. Quando aos 60 anos de idade descobriu 
que tinha um câncer no seio, precisou fazer uma cirurgia 
e, posteriormente, quimioterapias e radioterapias. O trata-
mento 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 to-
talmente 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 cantan-
do, 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 tem-
po passa a ser praticada de forma intensiva. Nesse perío-
do ela leu a Bíblia integralmente por quatro vezes, sendo a 
leitura bíblica um entretenimento e um apoio psicológico 
frente à doença. 

Ondina disse que depois da doença voltou com toda a vi-
talidade às atividades agrícolas e que se encontra em plena 
forma. Dos anos de doença permaneceu a disposição rea-
tivada 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 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 ve-
zes toda a Bíblia e, atualmente, realiza uma leitura aleató-
ria, escolhendo alguns versículos a serem lidos, sem um 
roteiro previamente definido. 

A trajetória de Ondina foi marcada por várias crises in-
dividuais, entre o que foi incorporado e as novas situações 
vivenciadas, levando-a a viver de modo durável situações 
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de contradição cultural e social. Podendo-se considerar di-
versos momentos de crise, cabe citar a ruptura com a cultu-
ra escrita após o período escolar, o casamento, a convivên-
cia com a sogra, os desvios das práticas religiosas, como, 
por exemplo, o trabalho realizado ao domingo que ia con-
tra 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 determina-
das situações. 

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 leitu-
ra. Entre estes, evidencia-se sua trajetória escolar, momen-
to em que incorporou a disposição para a cultura escrita, 
diante do sucesso escolar, motivado pelas relações estabe-
lecidas 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 refor-
çada 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 inter-
nas e externas (LAHIRE, 2005, p. 37) que se combinaram 
ao longo de sua trajetória de vida. Neste sentido, reafirma-
-se que sua disposição para a leitura está diretamente vin-
culada a sua disposição para crer na leitura enquanto ins-
trumento 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 
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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 tra-
jetórias individuais, observam-se os diversos contextos e 
situações vivenciadas que contribuíram para incorporar a 
disposição leitora ou deixá-la em estado de vigília. Trajetó-
rias estas que permaneceriam invisíveis em uma análise 
que privilegiasse o grupo social, em detrimento do indiví-
duo social. As trajetórias sociais foram apresentadas ten-
do 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 al-
gum modo contribuíam para a compreensão da gênese e 
dos contextos de atualização da disposição leitora. 

Nessas trajetórias, alguns aspectos merecem ser eviden-
ciados no conjunto da análise, como a inserção da família 
de Tecla na cultura escrita, evidenciando a presença de li-
vros, 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 significati-
vo período, atualizando sua disposição leitora durante toda 
a sua trajetória de vida. No caso de Henrique, a crença fami-
liar na importância da cultura escrita e as dificuldades de 
acesso à escola, contribuíram para que as práticas de lei-
tura e escrita recebessem especial atenção ao longo de sua 
trajetória. Para Antonio, o ressentimento por ter sido afas-
tado 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 prá-
ticas da cultura escrita. Para Ondina, a escola e a igreja con-
tribuíram para a formação de sua disposição leitora que foi 
vinculada a um ato de fé que cotidianamente deve ser culti-
vado. Sendo assim, para cada um dos leitores, a disposição 
para a leitura constitui-se de forma particular, evidencian-
do as especificidades presentes nas trajetórias individuais. 
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No próximo capítulo, serão analisadas as práticas de lei-
tura, os modos de ler, os meios de acesso ao impresso e os 
usos que os leitores fazem dos materiais escritos. Assim, a 
análise tornará visível a forma pela qual a disposição leito-
ra é atualizada e praticada no cotidiano desses indivíduos. 



Capítulo 3.  

Práticas de leitura:  
dos acervos aos modos de ler 

A aquisição ou uso da leitura e da escrita estão vinculados, 
na maioria das vezes, às práticas escolares ou à cultura ur-
bana, onde as relações sociais e as atividades profissionais 
exigem maior nível de letramento dos indivíduos. Desta 
forma, por vezes, pode-se considerar a inexistência ou a 
rarefação da cultura escrita em outros contextos sociais, 
como o rural. No caso dos leitores analisados, foi no es-
paço rural que estabeleceram as primeiras relações com a 
cultura escrita e incorporaram a disposição leitora. Assim, 
algumas questões podem ser colocadas: Que relação os in-
divíduos vinculados ao meio rural estabelecem com a lei-
tura? Que tipo de literatura possuem? Se leem, o quê e 
como o fazem? Como se dá o acesso aos materiais escritos? 
Ao obter estas e outras questões, busca-se compreender os 
meios e os modos de ler característicos de leitores oriun-
dos do meio rural. Entretanto, ao apresentar estes seis ca-
sos, não se pretende fazer a generalização das práticas de 
leitura no meio rural, mas observar como a cultura escri-
ta 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. 

Para Darnton (1995, p. 152), o acervo de uma bibliote-
ca 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 per-
tençam às bibliotecas particulares. Os leitores podem pos-
suir livros que nunca leram, ou mesmo terem lido livros 
que não possuem, considerando as redes de socialização es-
tabelecidas diante do empréstimo dos materiais escritos. 
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No caso dos leitores analisados, pôde-se observar que vá-
rios 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). Quando ainda se pode contar com os depoi-
mentos sobre a relação que o leitor tem com o seu acervo, 
a possibilidade de delinear os modos de ler torna-se ainda 
maior. 

Adentrar os espaços nos quais os acervos particulares 
eram armazenados exigiu paciência e especialmente res-
peito a reservas e restrições dos entrevistados. Na maioria 
dos casos, os acervos estavam guardados no quarto, nas ga-
vetas da cômoda ou no guarda-roupa. O registro das obras, 
revistas e jornais que compunham os acervos foi realizado, 
na maioria das vezes, a partir da terceira entrevista realiza-
da com cada depoente, quando uma relação de confiança 
começava a ser estabelecida. Com o registro dos livros que 
cada leitor possuía, foi possível vislumbrar suas preferên-
cias literárias, sendo necessário, contudo, realizar após a 
coleta dos dados, a classificação dos gêneros literários. 

O sociólogo da leitura, Donnat (2004), a este respeito, 
questiona: 

Como clasificar los livros? Qué criterio utilizar 
para definir los géneros? Esta cuestión de la cate-
gorización 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, por que o reconhecimen-
to de um gênero não é uma propriedade intrínseca e atem-
poral, sendo o estatuto dos gêneros variável. Para Dètrez 
(2004), as questões relacionadas ao gênero dos livros lidos 
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requerem especial atenção nas investigações sobre as prá-
ticas 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 hie-
rarquias literárias que, de algum modo, influenciam na 
maneira como os leitores classificam suas leituras. No en-
tanto, para a autora, este não é um critério ausente de pro-
blemas, sendo compreensível que os leitores não estejam 
todos submetidos aos mesmos códigos e tenham a mesma 
noção de gênero. Ainda, para Dètrez (2004), entre as possi-
bilidades de registro e classificação dos acervos particula-
res, uma alternativa viável é a coleta dos dados a partir do 
título das obras, sem questionar o entrevistado sobre o gê-
nero que mais lê e, posteriormente, definir os critérios li-
terários 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 cir-
culação social. Recorrendo a Marcuschi (2002, p. 29), com-
preende-se que os gêneros textuais caracterizam-se mais 
pelas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do 
que mesmo por suas peculiaridades linguísticas e estrutu-
rais. Nesse sentido, segundo as esferas sociais em que são 
utilizadas, as obras vão adquirindo características específi-
cas e compondo um conjunto específico de textos designa-
dos 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 Bath-
tin, Marcuschi (2002) utiliza a expressão domínios de discur-
so para designar uma esfera da atividade humana, domínios 
que propiciam discursos bastante específicos, que podem 
ser compreendidos como jurídicos, jornalísticos, religio-
sos, entre outros. As esferas da atividade humana não abran-
gem um gênero em particular, mas dão origem a vários 
deles, que lhe são próprios enquanto práticas ou rotinas 
comunicativas institucionalizadas. (MARCUSCHI, 2002, p. 
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24). Sendo assim, a partir das esferas da atividade humana 
ou esferas de circulação social elencadas na análise dos acer-
vos particulares, considera-se possível vislumbrar as pre-
ferências literárias, mesmo diante da imponderabilidade 
dos fatores que envolvem tal classificação. 

 
3.1 
As preferências literárias  
na composição  
dos acervos particulares 

Os livros e demais materiais impressos que compõem os 
acervos particulares estão vinculados, na maioria das ve-
zes, a um processo de reconstrução de identidades, como 
se observa na preferência literária de Henrique, um dos 
seis leitores. Henrique é um trabalhador rural das mãos ca-
lejadas pela enxada, conforme suas palavras, um leitor que 
ao olhar para o acervo de livros que possui se orgulha da 
relação que estabeleceu com a cultura escrita, transmiti-
da, também, aos seus filhos. A pouca escolarização - tercei-
ro ano primário - e as dificuldades de acesso aos impressos 
na zona rural é algo lamentado por ele. 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.

O acervo de Henrique é composto por 35 livros, confor-
me relacionado na tabela 2.

Tabela 2. Acervo particular de Henrique

Esfera de circulação social Número de livros

Literária 14

Histórica 11

Política  4
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Esfera de circulação social Número de livros

Religiosa  3

Didática  3

A esfera mais presente no seu acervo é a literária, com-
posta por obras que apresentam, em sua maioria, enredos 
com temas históricos, seguido pelos títulos da esfera his-
tórica. Nesta relação se observa vários livros sobre os as-
suntos de maior ênfase em seus relatos, como a II Guerra 
Mundial e o governo de Getúlio Vargas. Conforme suas pa-
lavras: “Eu já li esse livro todo [apontando para o livro O dia 
D: 6 de junho de 1944 a batalha culminante da 2ª GM], por-
que eu fui convocado pra essa guerra mas não cheguei a ir.” Ou-
tro livro sobre o qual faz referência - A F.E.B. pelo seu co-
mandante 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 proibi-
do, dizem que não se encontra mais para comprar, é uma outra 
versão da história, traz mapas da batalha da II Guerra Mun-
dial.” Henrique tem interesse especial por este assunto por 
ter vivido intensamente o período da II Guerra mundial, 
tendo sido inclusive convocado a servir o Exército durante 
o episódio. 

Grande parte do acervo registrado é da esfera literária, 
dentre o qual vários livros apresentam temática relaciona-
das à história de Getúlio Vargas, em biografias ou com en-
redo ficcional. Henrique tem profunda admiração por Ge-
túlio Vargas, em todas as entrevistas realizadas, de algum 
modo, a trajetória e o governo do ex-presidente da Repúbli-
ca estiveram presentes em suas falas, afirmando conhecer 
muito sobre este tema através do que vivenciou e do que 
leu. Contudo, Henrique não faz referência ao gênero dos 
livros lidos e por vezes parece compreendê-los somente 
pelo conteúdo histórico. Exemplo disso é quando ao se re-
ferir ao exemplar O homem que matou Getúlio Vargas, de Jô 



96

Soares, menciona ter encontrado um livro que conta outra 
história sobre a morte de Vargas, demonstrando que esta 
poderia ser a “versão verdadeira” da história, desconside-
rando, assim, o caráter literário da obra. Os sentidos que 
Henrique atribui aos textos que lê, especialmente no que 
se refere à relação entre história e literatura, merece ser 
analisado com maior profundidade, o que será abordado 
no próximo capítulo.

Entre os livros do acervo há um livreto de 20 páginas 
produzido pela filha14 de Henrique, que através da história 
oral buscou registrar a história de uma comunidade reli-
giosa da localidade rural onde reside. Para Henrique, a re-
lação dos/as filhos/as com a cultura escrita é motivo de or-
gulho, demonstrando sentir-se responsável pela inserção 
destes em tais práticas. Ainda, outros livros impressos fo-
ram observados na casa de Henrique que não fazem parte 
de seu acervo particular. As filhas solteiras, que também 
são leitoras, durante uma das entrevistas decidiram mos-
trar alguns dos livros que possuem, sendo possível perce-
ber que outros espaços da casa, que não foram dados a ver, 
também abrigam materiais escritos. Além dos livros das fi-
lhas de Henrique, também algumas revistas puderam ser 
visualizadas, como, por exemplo, exemplares da Veja, Isto é 
e Caras. Em relação às revistas, Henrique mencionou: “Eu 
gosto de história e de tudo que é tipo de novidade, isso tudo eu 
prezo.” Contudo, embora demonstre interesse, nenhuma 
de suas falas remete a estas leituras, deixando transpare-
cer que as revistas são especialmente utilizadas por suas 
filhas. 

A família nunca adquiriu jornais ou revistas por assina-
tura, a compra desses impressos ocorre quando alguém se 
desloca para a zona urbana do município de Pelotas e os 

14. Este assunto foi tratado por Vania Grim Thies, no artigo denominado 
Cultura escrita: o caso de uma agricultora e a produção de um livreto, apre-
sentado no XV Encontro Sul-rio-grandense de Pesquisadores em História 
da Educação (ASPHE), no ano de 2010.
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compra de forma avulsa, embora seja um meio de infor-
mação muito valorizado por Henrique: “O 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 novi-
dade!” Ao falar sobre o acesso aos materiais escritos, Hen-
rique enfatizou as dificuldades de aquisição destes na zona 
rural, citando o exemplo do jornal que, devido a 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 anterio-
res, que são lidos de igual forma por ele.

O jornal também compõe o rol de leituras realizadas por 
Nei, morador em outra localidade rural. Ele afirma que 
apesar das dificuldades de acesso sempre foi leitor assí-
duo desses periódicos, prática vivenciada desde a infância 
e que se tornou indispensável em sua vida. Nei 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 Libertador40F15: De acordo com o que relatou, os exem-
plares 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 carrua-
gem chamada diligência, uma carruagem de quatro rodas, ali o 
encarregado classificava e distribuía. Depois alguém ia buscar 
ou mandavam por alguém.” Desta forma, a leitura do jornal, 
por vezes, poderia ser embaraçosa diante das várias edi-
ções 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 

15. O jornal O Libertador iniciou suas atividades em 1924, na cidade de 
Pelotas (RS), jornal de oposição vinculado ao partido Aliança Libertado-
ra, que teve suas atividades encerradas em 1937, quando o Estado Novo 
aboliu os partidos políticos e decretou o fechamento de vários jornais 
partidários. Sobre este tema, consultar: LONER, Beatriz Ana. Jornais Pe-
lotenses Diários na República Velha. ECOS Revista. Pelotas: Universidade 
Católica de Pelotas/EDUCAT, v. 2, n. 1, abril 1998.
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ia, vinha uma pilha de jornal. Para a gente ler era meio compli-
cado, a gente queria ver eram as últimas notícia, então ia fican-
do 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.” 

No momento em que as entrevistas foram realizadas Nei 
assinava o jornal Diário Popular, que era entregue diaria-
mente na veterinária de um sobrinho na cidade de Can-
guçu e posteriormente encaminhado a sua residência, os 
demais jornais eram comprados esporadicamente. Per-
cebe-se que os textos provenientes de jornais eram, para 
ele, uma fonte de leitura com características e benefícios 
únicos, como revelou: “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.” Além do jornal, também pos-
suiu assinatura durante alguns anos das revistas Noite Ilus-
trada, Cruzeiro e Seleções Reader’s Digest.

Em relação aos livros, a esfera de maior predominância 
em seu acervo é a histórica, temas relacionados à história 
local e regional são os de maior evidência entre os livros e 
em suas narrativas, como apresenta a tabela 3.

Tabela 3. Acervo particular de Nei

Esfera de circulação social Número de livros

Histórica  5

Literária  3

Legislativa  2

Sociológica  1
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Os livros da esfera histórica eram frequentemente co-
mentados por Nei durante as entrevistas realizadas. Ao fa-
lar sobre a história local referiu-se à obra Canguçu: reencon-
tro com a memória, de Claudio Moreira Bento, afirmando 
que naquele livro muitas das histórias que ele conhecia “só 
de ouvir falar”, haviam sido registradas e, assim, conserva-
das. Nei contou que um dos livros sobre história do Brasil 
foi presente de um de seus netos dias antes da terceira en-
trevista e estava sendo lido naquele momento. No entan-
to, fez referência a outras obras que não foram localizadas 
entre os materiais disponibilizados, pois, segundo ele, lia 
muitos livros emprestados, assim como havia emprestado 
alguns exemplares que não lhe foram devolvidos. 

A presença da Constituição Federal e do Código das Pos-
turas, classificados como esfera legislativa, podem ser jus-
tificados pela maneira como Nei se portava enquanto ci-
dadão. Seus relatos deixavam claro sua preocupação em 
compreender a sociedade e as relações que eram estabele-
cidas no espaço social, o que resultava também no seu en-
volvimento com as questões político-partidárias. 

Outro suporte de leitura eram as revistas, como a Noi-
te Ilustrada, Cruzeiro e Seleções Reader’s Digest, as quais Nei 
recebeu por assinatura durante algum tempo, conforme 
relata: “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 seguin-
te 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.”. Em relação à Revista Seleções afirmou: “Eu 
assinava outra mensal, que era internacional, a Seleções Rea-
der’s Digest, mas trazia o que havia de mais moderno no se-
tor desenvolvimentista, que revista bem boa”. Contudo, essas 
revistas não foram preservadas, não sendo localizado ne-
nhum exemplar no acervo. 

A presença escassa de impressos no acervo de Nei evi-
dencia a cultura do não guardar. Ao cruzar os dados reco-
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lhidos no acervo e os seus depoimentos, um grande abis-
mo parece instaurar-se, nenhuma das revistas citadas nos 
depoimentos foi localizada, assim como alguns livros e 
jornais. As revistas que assinava foram sendo doadas, em-
prestadas e/ou descartadas, o mesmo aconteceu com os 
jornais, apenas alguns artigos de edições mais recentes fo-
ram localizados em suas gavetas. Em relação aos livros, o 
reduzido número localizado parece demonstrar que, para 
além do esfacelamento do acervo, Nei também não os ad-
quiria com frequência, como relatou: “Os livros, os livros eu, 
a gente faz mais é intercâmbio, vai trocando, eu quase não te-
nho comprado livro [...].” Demonstrando que as redes de so-
cialização de livros foram uma forma de acesso a esses ma-
teriais, seja através da Academia Canguçuense de História 
ou da relação estabelecida com amigos e parentes.

Desse modo, os materiais escritos encontrados em sua 
residência não revelam por si só a ampla relação que Nei 
estabelecia com a cultura escrita, evidenciada durante as 
entrevistas. Entre os livros localizados há edições de 1929, 
1947 e 1960, demonstrando que a prática da leitura este-
ve presente durante toda a sua vida, não havendo períodos 
em que a disposição foi colocada em estado de vigília (CF. 
LAHIER, 2002), ou reativada por determinado contexto, o 
que também pode ser observado em seus depoimentos, es-
pecialmente na frase: “Vivia de livro na mão, agora envelhe-
ci, fui envelhecendo e lendo.” Neste sentido, o acervo parti-
cular de Nei corrobora 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.

No caso de Antonio, um dos leitores analisados, os livros 
são o principal suporte de leitura. Reside em uma casa cui-
dadosamente decorada com objetos que fazem do passado 
uma lembrança constante. Ao lado de sua esposa, se ocu-
pa atualmente em preservar e resgatar a história familiar 
e comunitária através de objetos, fotos e livros. Em uma 
estante expõem orgulhoso o acervo que registra 131 livros, 
como relacionado na tabela 4.
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Tabela 4. Acervo particular de Antonio

Esfera de circulação social Número de livros

Esfera Histórica  75

Esfera Didática  15

Esfera Literária  24

Esfera Jornalística  2

Esfera Religiosa  2

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 história um livro engavetado não resolve 
nada.” Antonio diz ser um indivíduo que busca “conhecer a 
história”, em especial, a história da imigração alemã, do 
Rio Grande do Sul e das localidades da região Sul do Esta-
do, buscando conhecer aspectos relacionados à origem, à 
cultura e à religiosidade das comunidades alemãs no Bra-
sil. Além destes, os títulos relacionados à história da Ale-
manha e, especialmente, ao governo de Hitler também 
recebem destaque nos relatos de Antonio. Em seus depoi-
mentos ele deixa evidente que a história é a principal mo-
tivação para suas leituras, o que pode ser observado com a 
análise de seu acervo particular. A esfera histórica é pre-
dominante entre seus livros, além disso, os livros da esfera 
didática em grande parte também correspondem a temá-
ticas históricas. 

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 pre-
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cisar a procedência da maioria das obras, dizendo apenas 
que os comprou ou ganhou, lembrando-se apenas de dois 
que, segundo conta, fizeram parte de sua infância e ado-
lescência. Trata-se do livro Manuscrito Brasileiro, de 1935, 
utilizado por ele 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 intitula-se A juventude no Esta-
do Novo, composto por textos extraídos de discursos e en-
trevistas do então presidente Getúlio Vargas que exaltam o 
nacionalismo brasileiro. Esse livro recebeu na ocasião em 
que viajou para Porto Alegre, durante as festividades da se-
mana da Pátria, para participar de uma programação orga-
nizada pelo Estado Novo, que tinha por objetivo propagar 
os princípios do nacionalismo, ou ainda, como disse: “en-
sinar 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. Tais 
abordagens certamente fizeram com que Antonio tivesse 
tido interesse em adquiri-los, visto que, afirmou, por diver-
sas vezes nas entrevistas, ler motivado pelo conhecimento 
histórico, apontando para o caráter utilitário de suas leitu-
ras, ou seja, para uma prática de leitura ético-prática (LAHI-
RE, 2004). Ainda, outros nove livros são biografias que, em 
sua maioria, narram a trajetória de personalidades histó-
ricas do contexto estadual e nacional, algumas ainda con-
templam a trajetória de figuras de renome internacional, 
como no caso da biografia de Lutero, Olga e Fidel Castro.

Além dos livros listados, Antonio também possui um 
conjunto de 13 livros em língua alemã, que lhe foram pre-
senteados por parentes e pessoas herdeiras das obras que 
desconheciam a língua alemã. Ao referir-se a este conjun-
to de livros, afirmou orgulhoso saber ler em alemão, in-
clusive em letra gótica: “Aprendi, aqui na escola São Domin-
gos, estudei até o terceiro livro em letra gótica, eu sei ler ainda, 
quando se soletrava letra por letra”. Ainda possui um signi-
ficativo número de fotos que retratam várias gerações de 
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sua família e de famílias da localidade onde reside. Além 
de um considerável número de documentos - inventários, 
passaportes, mapas territoriais, entre outros - e vários ob-
jetos que remetem a práticas socioculturais vivenciadas 
por ele, demonstrando grande preocupação em salvaguar-
dar a história familiar e local. Bosi (1994), a partir de Hal-
bwachs, 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 en-
tanto, uma função própria: a de 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 pa-
pel social, de lembrar, de guardar objetos e documentos 
históricos, de se voltar ao passado a partir da leitura, mo-
tivado em “apreender o passado”. Assim, 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. 

O acesso aos livros ocorre através da compra em livra-
rias e sebos da cidade de Pelotas. Assim, pode-se compre-
ender a existência de livros com edições bastante antigas 
entre o seu acervo. Contudo, o acervo começou a ser cons-
tituído, especialmente, após o período em que precisou fi-
car de repouso, por ter sofrido um acidente aos 50 anos de 
idade. Nessa ocasião, seus filhos passaram a pedir livros 
emprestados ou adquirirem livros como forma de passa-
tempo para o pai, momento em que Antonio teve a possi-
bilidade de atualizar sua disposição para a leitura, diante 
de um contexto favorável para a realização dessa prática. 
Posteriormente, as redes de socialização permaneceram 
existindo, sendo estas responsáveis por grande parte dos 
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livros que possui. Segundo seus relatos, receber doações 
de livros antigos ou mesmo ser presenteado com livros no-
vos é algo que costuma ocorrer até os dias atuais: “Agora no 
meu aniversário eu ganhei dois livros novos.” Portanto, livros 
comprados, doados ou presenteados, foram somando-se 
e constituindo o seu acervo. 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 do acervo não 
tenham sido adquiridas 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 mesmo ocorre em relação ao acervo de Ismael, ou-
tro dos leitores assíduos analisados. O conjunto de livros 
que possui foi organizado, especialmente após a aposen-
tadoria, sendo composto por 17 obras. Grande parte pos-
sui dedicatórias, sobretudo as que lhe foram presenteadas 
por suas filhas, netos, amigos e demais pessoas da família. 
Conforme Galvão e Oliveira (2007), uma biblioteca particu-
lar expressa o gosto do leitor ou como as pessoas constro-
em simbolicamente esse gosto, 

fato que ocorre, por exemplo, quando o proprietá-
rio da biblioteca ganha um livro de presente: em-
bora 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, classificados em esferas de circulação 
social, podem ser visualizados na tabela 5. 

Tabela 5. Acervo particular de Ismael

Esfera de circulação social Número de livros

Histórica  8

Didática  7
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Esfera de circulação social Número de livros

Literária  1

Agrícola  1

Ismael afirma que as leituras de sua preferência são as 
relacionadas a temas históricos, entre os livros predomi-
nam assuntos referentes à história do Rio Grande do Sul 
e de municípios da região em que mora. Os livros didáti-
cos de história também são bastante utilizados por Ismael, 
para suas leituras e escritas, pois através deles faz anota-
ções e escreve resumos sobre diferentes assuntos. Contu-
do, suas leituras ultrapassam os 17 livros que possui e seu 
conhecimento sobre os acontecimentos históricos e geo-
gráficos confirmam sua condição de leitor assíduo. A este 
respeito é importante observar as palavras de Chartier 
(2000a, p. 159) 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” Além dos livros, Ismael possui uma série de docu-
mentos e fotocópias de textos, de obras que lhe foram em-
prestadas por algum tempo, demonstrando que tem acesso 
ao impresso de diferentes maneiras. 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 confirma-
vam o que estava sendo narrado por ele.

Os livros de seu acervo, em grande parte, possuem dedi-
catória, sobretudo os que lhe foram presenteados por suas 
filhas, netos, amigos e demais pessoas da família. Contudo, 
sendo notória a sua proximidade com os livros, é questio-
nável o fato de Ismael não ter o hábito de comprá-los, nem 
de assinar jornais ou revistas. Quando relatou que há al-
gum 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, mes-
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mo que com ressalvas, devido à ausência de livrarias na 
zona urbana do município onde reside e a distância exis-
tente até um centro urbano maior. Entretanto, deve-se con-
siderar 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 ve-
lho 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 cul-
tura letrada, o que provavelmente também justifique o fato 
de Ismael não comprar seus próprios livros.

Ismael também costuma escrever a partir das leituras 
que realiza, mas essas escritas são registradas em outro su-
porte e assumem uma característica de compilação do tex-
to 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. Durante as entrevistas, 
em diversos momentos, Ismael fez referência às caderne-
tas com suas anotações, lendo ou comentando o conteú-
do dos textos registrados. Em suas escritas estabelece re-
lações, 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 apontamentos aqui para não esquecer”. A prática de rela-
cionar lugares, números ou acontecimentos, é um dos sen-
tidos atribuídos à leitura que culmina na produção de tex-
tos manuscritos. 

Chartier (2000a), ao tratar da história da leitura, referin-
do-se ao contexto europeu, afirma que para além dos es-
cribas profissionais sempre existiram os leitores que reali-
zavam também a escrita, seja como cópias, transcrições de 
documentos ou de correspondências. Para o autor: “Hay 
diversas figuras sucessivas de estas comunidades de lec-



107

tores que escriben para leer y leen para escribir” (CHAR-
TIER, 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. Des-
te modo, Ismael percebe a cultura escrita como uma prá-
tica 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 engaja-
dos 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, re-
organizar...

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 ou-
viu ou vivenciou, como o que mencionou: “Agora em 2007, 
2 de dezembro, domingo, eu me acordei e me lembrei que tava 
fazendo anos das eleições de 45, 62 anos, e me lembrei da tragé-
dia que ouve e me levantei e escrevi”. Neste texto manuscrito 
registra suas memórias com riqueza de detalhes, contem-
plando 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 escri-
ta se faz presente e ganha sentido cotidianamente em sua 
vida. 

Por sua vez, Tecla não escreve sobre as leituras que re-
aliza, como faz Ismael, 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 co-
nhecer outras culturas, de visualizar outras paisagens: eis 
os sentidos atribuídos às leituras que realiza. Tecla organi-
za seu acervo particular em três grupos distintos: os que 
pertenceram ao seu pai, os de sua irmã e os seus próprios 
livros. O conjunto de livros que era de seu pai é compos-
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to por 25 obras, todas em língua alemã, que conforme Te-
cla: “São de literatura, religião e até de histórias infantis tem, 
alguns em letra gótica”. O acervo que pertenceu à irmã de 
Tecla possui 12 títulos, todos da esfera literária. Entre os 
que foram adquiridas por ela, existem diferentes esferas 
de circulação social, contudo também predomina a literá-
ria, conforme tabela 6.

Tabela 6. Acervo particular de Tecla

Esfera de circulação social Número de livros

Literária  23

Administrativa  3

Religiosa  4

Outros  4

Após os 50 anos de idade, quando ficou viúva, Tecla vol-
tou a ler com maior intensidade e assiduidade, como fa-
zia quando morava na casa paterna. Assim, nos últimos 
anos, teve a possibilidade de adquirir mais livros, 13 obras 
do seu acervo foram editadas entre 2002 e 2010, indicando, 
portanto, aquisições mais recentes. Esses livros não foram 
comprados de maneira convencional, em livrarias, confor-
me 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 atra-
vés 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 oferecido na revis-
ta também motiva a aquisição: “Às vezes são bem baratos os 
livros do Avon”. No município onde ela reside, mesmo no 
meio urbano, não há livrarias, fato que dificulta o acesso 
aos materiais escritos e, ao mesmo tempo, impulsiona es-
tratégias de aquisição, como é o caso da compra através da 
revista Avon.

Além dos livros que possui, Tecla lê também os que reti-
ra na biblioteca do seu município, espaço que passou a fre-
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quentar periodicamente após a viuvez: “Depois dos 50 anos 
que eu comecei a ir na biblioteca, eu sempre tirava alguma coi-
sa”. Em todas as entrevistas referiu-se à Biblioteca Muni-
cipal como um lugar de muitas opções de leitura, a qual 
teria contribuído significativamente para o seu acesso a di-
ferentes obras. Conforme os registros da Biblioteca Muni-
cipal, Tecla retirou, entre maio de 2005 e junho de 2006, 46 
livros, praticamente um por semana. Percebe-se que nor-
malmente 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 re-
ler alguns livros do seu acervo particular e adquirir novos 
livros através da Revista Avon.

Além dos livros, Tecla é leitora do jornal Zero Hora e das 
revistas Veja45F e Seleções46F16. Segundo ela, estas são leitu-
ras atualizadas e indispensáveis: “Nós recebemos o jornal sá-
bado 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 Donna47F17.” A leitura de 
jornal, a presença de revistas e livros não é algo novo em 
sua trajetória. Ela mencionou que na infância presenciava 
a ansiedade do pai ao aguardar a chegada do jornal impres-
so e a importância dispensada a este meio de informação. 
Desde a década de 1930 seu pai recebia o jornal em língua 
alemã, enviado através de carroças ou caminhões comer-
ciais que percorriam longo caminho até chegarem à colô-

16. Seleções é o nome que recebem as versões brasileiras e portuguesas 
da Reader’s Digest, revista mensal criada em1922 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, incluin-
do saúde, anedotas, conhecimentos gerais e biografias diversas. 

17. Donna é um caderno especial dominical do jornal Zero Hora, que trata 
de temas como beleza, moda, relacionamento, comportamento e saúde. 
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nia. Assim, a cultura escrita, através do jornal, foi o pri-
meiro meio de informação existente no meio rural, como 
evidenciou Tecla: “No início era o jornal, o primeiro era o jor-
nal. E depois tinha a Galena18, que o meu irmão fabricou em 
uma caixa de charuto, tinha que colocar fone de ouvido e uma 
antena bem alta”. 

A assinatura de jornais vindos de longa distância, a pro-
dução caseira de rádio de galena, são práticas que eviden-
ciam 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 prá-
tica da leitura, para a busca do conhecimento, para o exer-
cício 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 interio-
rizada. Tecla demonstrou ter incorporado na casa paterna 
um estoque de disposições que, embora tenham ficado em es-
tado de vigília durante parte de sua vida, encontraram con-
textos de atualização e de reorganização em outro momen-
to de sua trajetória (LAHIRE, 2002).

Ao tratar da relação que Ondina estabelece com os li-
vros é interessante observar suas palavras: “O meu livro é a 
Bíblia”. Ondina é uma leitora da Bíblia que compreende a 
leitura como uma prática de reverência e fé. Sua trajetória 
foi marcada pela religiosidade da família, pela submissão 
à sogra após o casamento e pelas duplas jornadas de traba-
lho, no lar e na lavoura. A leitura intensiva da Bíblia come-
çou após os 60 anos de idade, quando ficou impossibilitada 
de trabalhar diante de uma doença. Quando questionada 
sobre a leitura de outros gêneros literários, afirmou: “Não, 

18. Galena é um rádio produzido através de mineral galena, que permitia 
captar os sinais radiofônicos sem necessidade de energia externa.
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outro livro não, porque se eu quiser ler outra coisa eu arrumo, 
mas minha leitura é da Bíblia.” 

Ondina possui um pequeno acervo de livros, composto 
por oito obras, sendo todas da esfera religiosa, entre estes, 
livros de oração e de devoções diárias. Seu acervo de livros 
religiosos é atual, todos os volumes foram editados nos 
anos 2000, o que segundo seus depoimentos justifica-se 
pela dificuldade que havia de acesso ao impresso, mas tam-
bém observa-se que há a cultura do não guardar. Ondina em 
alguns depoimentos disse que os folhetos que eram recebi-
dos ou adquiridos na igreja com o tempo “eram deixados de 
lado e se perdiam”, revelando o 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 reconhe-
cida como um livro diferenciado, por vezes não sendo con-
siderado como um livro, mas como objeto sagrado. 

A primeira Bíblia que Ondina ganhou em língua portu-
guesa, visto que na casa paterna havia somente uma Bíblia 
em língua alemã, foi presente de casamento do pastor que 
realizou a cerimônia de seu matrimônio. Em 2007 foi pre-
senteada por sua filha com uma nova Bíblia, editada pela 
Sociedade Bíblica do Brasil, em 2001, com uma nova tradu-
ção atualizada para a linguagem de hoje. Essa é a Bíblia que 
Ondina lê atualmente, e que esteve em suas mãos duran-
te as entrevistas. 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 
à disposição antes, mesmo diante de solicitações, justifica-
va-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 sua ma-
terialidade demonstrava o quanto havia sido manuseada. 
Como afirma Chartier (2004, p. 8), uma obra não existe fora 
de sua realidade física, assim, o uso irrestrito, diário e in-
tensivo da Bíblia se dá a ver no estado de desgaste material 
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de seu 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. On-
dina 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 le-
vantou”. 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 au-
tores 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 pesso-
as, a leitura continuava a ser uma atividade sagrada” (DAR-
NTON, 1995, p. 160). As práticas de leitura foram sendo al-
teradas 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 ‘ex-
tensivos’ em tempos de leitura ‘intensiva’, [...] o inverso é 
mais verdadeiro ainda”. (CHARTIER, 2004, p. 100). Ondina 
é uma leitura religiosa, que lê intensivamente, motivada, 
especialmente, pela sacralidade do texto bíblico, demons-
trando que nos dias atuais, diferentes leitores e maneiras 
de ler coexistem, compondo o mosaico das práticas sociais 
de leitura. 

Os acervos particulares dos seis leitores evidenciados 
permitem visualizar, no conjunto das obras listadas, o per-
fil dos entrevistados. As esferas de circulação social mais 
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presentes entre os livros arrolados – histórica, literária, di-
dática e religiosa, em especial, – possibilitam compreen-
der as preferências de leitura. Os assuntos de maior inte-
resse 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 profun-
do da experiência humana”. Para Lahire (2002), são varia-
dos 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 pelo ator social, que soma-
das, 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 so-
cial no momento da leitura (criança, adolescente, 
adulto, idoso...; vivendo como solteiro, casado ou 
divorciado), segundo sua pertença sexual, segun-
do as experiências sociais que o marcaram dura-
velmente ou que o absorvem no período da leitura 
(LAHIER, 2002, p. 96).

Nos casos analisados, a preferência literária parece es-
tar voltada a temas que de algum modo fazem trabalhar 
as experiências sociais marcantes, as memórias de infân-
cia ou adolescência, características da nostalgia vivencia-
da 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
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se reconhece ao mesmo tempo em que descobre 
outros universos, encontra o conhecido através da 
descoberta de personagens, de lugares e de situa-
ções desconhecidas (LAHIRE, 2002, p. 95). 

3.2 
Os modos de ler  
na experiência 
dos indivíduos leitores 

Conforme Chartier (2001), um aspecto a ser considerado 
na análise dos acervos é a utilização e o consumo que os 
grupos fazem dos impressos, antes de lhes vincular direta-
mente a determinados grupos sociais. Segundo o autor, é 
necessário acrescentar ao conhecimento da presença dos 
livros, às 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 pos-
suídos uma questão central, a dos usos, dos ma-
nuseios, 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, herda-
das ou inovadoras, íntimas ou públicas e de pro-
tocolos 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 mudanças pelas quais estas práticas pas-
saram ao longo dos anos. Conforme o autor, a primeira re-
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volução das práticas de leitura estaria relacionada à moda-
lidade física e corporal do ato de ler 

que incide sobre a importância decisiva da passa-
gem 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 práti-
ca recorrente no século XIV entre a aristocracia leiga. Essa 
revolução foi sucedida por uma segunda, relativa ao esti-
lo 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 significati-
vo número de impressos. Contudo, diante das revoluções 
nas maneiras de ler, não houve a substituição de uma prá-
tica pela outra, mas a ampliação de uma em relação à ou-
tra, como esclarece Chartier (2001, p. 89): 

Valeria dizer que esse estilo antigo estava desa-
parecendo no curso do século XVIII e que existiu 
somente antes? Sem dúvida que não, seria neces-
sário reinterpretar a oposição entre os dois modos 
de leitura.

Os leitores analisados demonstram, a partir das narrati-
vas sobre suas práticas de leitura, que realizam a leitura de 
forma silenciosa e extensiva. Ondina, a leitora da Bíblia, lê 
intensivamente, de forma silenciosa. Para Nei a leitura si-
lenciosa 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.” De modo con-
trário à representação da leitura enquanto prática oraliza-
da e coletiva, própria dos grupos camponeses, recorrente 
nos estudos sobre as práticas de leitura na sociedade antiga 
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(CHARTIER, 2001, p. 93), nesta investigação nenhum dos 
leitores relatou lembranças de momentos de leitura coleti-
va em voz alta, realizada durante reunião familiar. Mesmo 
para aqueles que cresceram em famílias em que os pais ti-
nham 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 12 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 fa-
zia a janta eu lecionava”. Contudo, nessas oportunidades, 
Henrique não lia para os filhos, mas apenas lhes ensinava 
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, nunca teve por 
hábito ler em voz alta para o marido, os filhos ou os ne-
tos: “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 [...], eu 
já expliquei muitas vezes o livro de Jó, como aconteceu, como é 
que aconteceu, para ele também [marido], mas a leitura é em si-
lêncio”. 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 bíbli-
cas, 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 reli-
giosa oral e intensiva, caracterizada em estudos sobre his-
tória 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, haven-
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do outros aspectos a serem analisados em relação aos mo-
dos de ler, a exemplo dos protocolos de leitura. A leitura é, 
portanto, uma prática que envolve o corpo leitor que inte-
rage com o texto, que ocupa um espaço, um horário e exi-
ge 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 dife-
rentes posições corporais e mediante alternados suportes 
técnicos de auxílio a esta prática (vela, lampião, abajur). 
Para Goulemot (2001), “somos um corpo leitor que cansa 
ou fica sonolento, que boceja, experimenta dores, formiga-
mentos, sofre de cãibras” (p. 109). Os livros também deter-
minam a posição e o lugar da leitura, por exemplo, 

ler em público uma obra de filosofia ou um texto 
pornográfico é reconhecer, através da provoca-
ção, 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 é destas 
atitudes leitoras que os sentidos são constituídos e empre-
gados 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 em relação ao horário destina-
do à leitura. Henrique, por exemplo, disse que atualmen-
te não tem hora nem local para ler, fazendo dos livros seu 
principal passatempo, mas prefere ler durante o dia devido 
à iluminação, especialmente sentado à sombra de uma ár-
vore durante os meses de verão. No entanto, durante a vida 
profissional, por ter pouco tempo para dedicar-se à leitura, 
era de noite, ao lado de uma mesa, à luz de lampião, que 
costumava ler. 

Para Antonio e Ismael, após a aposentadoria, o princi-
pal entretenimento são os livros. Em seus relatos não evi-
denciam um lugar ou uma posição de preferência para 
realizarem suas leituras, embora admitam que durante a 
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vida profissional o período da noite era o que destinavam 
para esta prática. No entanto, acreditam haver posturas e 
lugares que não são condizentes à atitude de um leitor, por 
exemplo, segundo seus relatos, nunca leram sentados so-
bre a cama, não reconhecendo esta como um lugar ade-
quado para ler. Como afirma Darnton (1995), além das ati-
tudes próprias às gerações, há uma disposição pessoal de 
cada um em relação à posição adequada à leitura. 

Para Nei, a posição de preferência para realizar suas lei-
turas era com o livro sobre a mesa, de modo que pudes-
se debruçar-se sobre o exemplar, postura que julgava ser a 
mais confortável e adequada ao ler. Quanto ao horário des-
tinado à leitura, 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 nesse horário seria preju-
dicial à saúde, momento em que a leitura deveria ser evita-
da. No entanto, para ele isso não passava de crendice popu-
lar, sendo esse 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, consi-
deravam a leitura em determinadas circunstâncias como 
ato prejudicial à saúde. Darnton (1995) refere-se ao deba-
te sobre a febre de leitura na Alemanha nesse período, te-
mida por seus efeitos morais, políticos e pelos prejuízos à 
saúde pública. Conforme o autor, mesmo aqueles que per-
cebiam a leitura de forma positiva, faziam 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).
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Assim, percebe-se que os discursos que consideram os ele-
mentos físicos da prática da leitura perduram ao longo dos 
séculos.

Nos depoimentos de Tecla, a figura do pai leitor é lem-
brada intensamente, inclusive em relação à postura corpo-
ral 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 en-
trevistas 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 co-
bertas por uma manta. 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 esta é uma 
prática a ser realizada quando o dia chega ao fim e as ativi-
dades de trabalho foram encerradas. Atualmente, está apo-
sentada, mora sozinha e os afazeres diários são menores, 
mas a leitura é uma prática que continua a ser realizada à 
noite: “Durante o dia eu faço tricô, crochê, às vezes escuto rá-
dio. Mas sempre leio à noite, e nos domingos de tarde,[...]”. Du-
rante o dia fazer tricô e crochê é algo permitido e “bem vis-
to”, 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 o interdito da leitu-
ra enquanto prática do ócio. Como afirma: 

Ao ler, a pessoa se entrega a uma atividade cuja 
“utilidade” não é bem definida. Nossos interlo-
cutores 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 compar-
tilhada que, por muito tempo, foi a garantia da 
sobrevivência em toda a França rural, fazendo 
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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 es-
pecíficos a tal prática, compreende-se que o tempo desti-
nado à leitura, sobretudo no caso das mulheres, é ainda 
mais restrito, diante das atividades que desempenham co-
tidianamente 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 entan-
to, atualmente, mesmo com menos atividades a desempe-
nhar e estando aposentada, continua não lendo durante o 
dia, somente à noite, exceto nos domingos, dia em que re-
aliza suas leituras à tarde. Percebe-se, assim, que há uma 
relação entre práticas de leitura e gênero. As representa-
ções acerca das práticas de leitura de homens e de mulhe-
res 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 tem-
po dedicado à leitura. No período em que o trabalho era re-
alizado com seus sogros, os momentos destinados à leitura 
eram bastante restritos: “Eu lia, mas conforme dava, aos do-
mingos e dia de chuva.” O envolvimento cotidiano com as ta-
refas domésticas e com o trabalho na lavoura foi evidencia-
do 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 en-
ferma 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 às quais an-
teriormente se dedicava, reservando alguns momentos à 
leitura: “Agora leio domingo de tarde, [...] de noite e nos do-
mingos, porque também não dá, durante o dia eu vou pra la-
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voura ainda.” Assim, sentada em uma cadeira de praia, na 
cozinha, com a Bíblia sobre as pernas, Ondina desfruta das 
horas noturnas dedicadas à leitura. 

Para os quatro leitores homens, com a aposentadoria o 
tempo destinado à leitura foi sendo ampliado. Para os lei-
tores que liam especialmente à noite, por ser o momento 
de descanso do trabalho rural, a aposentadoria trouxe ho-
rários 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 carre-
gam consigo inúmeras responsabilidades domésticas, a 
aposentadoria parece não ter alterado significativamente 
suas rotinas, uma vez que as atividades domésticas conti-
nuam a ser realizadas, fazendo com que a leitura perma-
neça sendo uma prática noturna. Para o caso de Tecla e 
Ondina, a construção social desta imagem e desta repre-
sentação da mulher ligada às tarefas domésticas e ao de-
sempenho constante de atividades consideradas úteis, 
parece persistir à aposentadoria, contribuindo para esta-
belecer interditos em relação às práticas de leitura, enten-
didas como práticas do ócio. 

Assim, ao observar os meios e os modos que envolvem 
as práticas de leitura e os comportamentos ligados ao ato 
de ler, tem-se a possibilidade de compreender os leitores 
em evidência e as práticas leitoras que caracterizam suas 
trajetórias. Conforme Darnton (1995, p. 149), estes são as-
pectos externos à leitura, que podem responder a pergun-
tas relacionadas a “quem”, “onde” e “quando”, repostas que 
contribuem significativamente para responder questões 
mais complexas sobre os “comos” e os “porquês” da leitu-
ra. De igual modo, Lahier (2002), referindo-se à sociologia 
da leitura, afirma que as análises estiveram sempre muito 
voltadas ao consumo cultural, no entanto “as experiências 
que os leitores vivem com os livros são questões que os so-
ciólogos praticamente deixaram de lado” (p. 95). 

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 
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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 des-
vio, 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 tex-
tos lidos, de modo a compreender os “comos” da leitura, a 
partir da experiência que esses seis leitores vivenciam com 
os textos que leem.



Capítulo 4. 
Apropriações ético-práticas  
nos sentidos atribuídos à leitura 

Nos capítulos anteriores à gênese das práticas de leitura, 
os objetos e os modos de ler dos seis leitores foram anali-
sados a partir das peculiaridades de cada trajetória, contri-
buindo para a compreensão dos sentidos empregados aos 
textos lidos. Para Chartier (2002), prestar atenção aos pro-
cessos que possibilitam as operações de construção de sen-
tidos é reconhecer 

que nem as inteligências nem as ideias são desen-
carnadas e [...] que as categorias dadas como in-
variantes, quer sejam filosóficas ou fenomenoló-
gicas, 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 socioculturais incorporadas em diferentes 
situações de sociabilidade, as quais possibilitam aos indi-
víduos percorrerem os textos, tecendo sentidos e interpre-
tações. 

Para tanto, o conceito de apropriação, na perspectiva da 
história da leitura, requer o rompimento com o conceito 
do sujeito19 universal e abstrato. Isso ocorre por estar este 

19. As noções de sujeito, indivíduo e ator social são aqui colocadas como 
sinônimos, compreendidos enquanto agentes sociais que possuem parti-
cipação ativa nos processos de socialização. 
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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 necessi-
dade 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 re-
lacionado 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, pos-
sibilitando novas concepções, visões e representações, de 
si mesmo e do mundo (CHARTIER, 2002, p. 68). No cruza-
mento com a concepção que a hermenêutica dá à apropria-
ção, Chartier aproxima-se dos estudos de Michel de Certe-
au 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 Char-
tier, “devemos ver que cada apropriação tem seus recur-
sos e suas práticas, e que uns e outras dependem da identi-
dade sócio-histórica de cada comunidade e de cada leitor” 
(2001a, p. 116).

Neste sentido, as abordagens centradas na distribui-
ção 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 signifi-
cações de um mesmo bem, ou seja, caracterizando “práti-
cas 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 estabe-
lece entre hábitos culturais e recorte social, propondo a in-
versão do olhar para o uso, por vezes contrastantes, dos 
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mesmos objetos nos diferentes espaços sociais. Contudo, 
Chartier (1990), ao compreender que a identidade sócio-
-histórica do indivíduo influencia no processo de apropria-
ção da leitura, refere-se ao conceito de habitus de Pierre 
Bourdieu apontando para os usos partilhados no grupo so-
cial. Assim, o autor afirma: 

[...] que as práticas contrastantes devem ser en-
tendidas como concorrências, que as suas dife-
renças são organizadas pelas estratégias de distin-
ção ou de imitação e que os empregos diversos dos 
mesmos bens culturais se enraízam nas disposi-
ções do habitus de cada grupo (CHARTIER, 1990, 
p. 137). 

Partindo dos mesmos pressupostos, ao analisar as apro-
priações de leitura dos seis leitores evidenciados, leva-se 
em conta as disposições incorporadas na trajetória social 
de cada um dos indivíduos, disposições que lhes permi-
tem pensar, atuar e interpretar os textos dos quais se apro-
priam. Sendo assim, não se toma como análise inicial as 
disposições de habitus mais frequentes em cada grupo so-
cial. Conforme Lahire (2002, p. 94), os leitores, ao se apro-
priarem 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 res-
tringi-las ao pertencimento sociocultural de cada grupo 
social. Desta forma, o termo apropriação, no sentido apre-
sentado por Chartier (2002), será empregado nesta análise 
na perspectiva da escala individual, considerando-se as va-
riáveis que compreendem as diferentes trajetórias indivi-
duais.

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 
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 artísti-
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ca (o estilo, a maneira, a representação...) seja privilegiada 
em relação ao conteúdo” (LAHIRE, 2002, p. 91), uma leitu-
ra caracterizada especialmente por leitores profissionais, 
críticos literários que colocam o estilo literário em primei-
ro 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-prá-
tica supõe:

[...] uma participação, uma identificação, uma 
ancoragem do texto nos elementos da experiên-
cia cotidiana passada ou presente. A ancoragem 
da leitura numa realidade diferente da realidade 
literária explicava o fato de que o tema, o assun-
to 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 lite-
rárias ou das editoras (LAHIRE, 2002, p. 92).

A oposição entre os modos de apropriação separa, as-
sim, os leitores leigos dos leitores profissionais. Os leitores 
leigos “exteriores às implicações do campo literário, sim-
ples consumidores e espectadores”, embora possam por 
vezes comparar autores ou correntes literárias, e os leito-
res profissionais enquanto “agentes tomados nas lutas de 
concorrência do campo (escritores, críticos, jornalistas 
culturais, etc.)”. (LAHIRE, 2002, p. 93). Contudo, esta opo-
sição em relação à apropriação não está atrelada a concep-
ções 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: mer-
gulham nas situações, identificam-se com os per-



127

sonagens, amam-nos ou detestam-nos, antecipam 
o que vai acontecer ou imaginam, sentem as emo-
ções, riem ou choram ao ler romances... (LAHI-
RE, 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 incorpo-
radas, estando a apropriação vinculada, como sugere Char-
tier (2002), ao processo sócio-histórico vivenciado pelo lei-
tor. Sendo assim, os leitores leigos diferenciam-se entre si, 
em relação ao uso dos textos, conforme as experiências so-
ciais as quais foram submetidos, segundo as condições so-
ciais, o itinerário escolar, familiar ou profissional. Tais as-
pectos 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 lei-
tor estão vinculados à proximidade cultural ou social do as-
sunto tratado no texto, pois possibilitam a participação ou 
a identificação com o que está sendo lido, “permitindo as-
sim 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 atribuí-
dos, 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 apresen-
tam 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 
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situação vivida, o encantamento do texto literário 
reside, todavia, no afastamento que o separa des-
sa 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 lei-
tura nas quais predominam disposições ético-práticas, mes-
mo tratando-se de outras temáticas e estilos, como os de 
cunho histórico ou mesmo bíblico. Em suas leituras é pos-
sível perceber que os temas mais recorrentes apresentam 
uma aproximação com os esquemas da própria experiência 
dos atores, especialmente os ligados ao passado vivencia-
do ou ouvido (por meio de histórias contadas pelos pais ou 
avós) que revelam formas singulares de apropriação do tex-
to 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 lei-
tura. Chartier (1994) ainda aponta como relevante para tal 
análise considerar a materialidade dos suportes de leitura, 
uma vez que “as significações históricas e socialmente di-
ferenciadas 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 apro-
priam-se dos textos de forma diferenciada, segundo as ex-
periências sociais que permeiam suas 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 ex-
periências incorporados pelo indivíduo sócio-histórico, pas-
sando pelos diferentes meios e modos de ler.
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4.1  
As singularidades  
das práticas de leitura individuais 

As trajetórias de vida dos seis leitores são marcadas por as-
pectos singulares que as constituem. Contudo, em alguns 
casos, aproximações podem ser percebidas no que se re-
fere à apropriação de suas leituras; ao realizarem uma lei-
tura 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 globaliza-
ção e uma articulação aos sentidos produzidos pe-
las sequências. Não é encontrar o sentido desejado 
pelo autor, o que implicaria que o prazer do texto 
se originaria na coincidência entre o sentido dese-
jado 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 rela-
ção entre o leitor e a leitura é denominada por Goulemot 
(1998, p. 110) como fora do texto, resultado de uma histó-
ria 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, combinan-
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do 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:

Longe de serem escritores, fundadores de um lu-
gar próprio, herdeiros dos servos de antigamen-
te, 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 sin-
gular ao texto lido a partir de suas referências individuais 
ou sociais, históricas ou existenciais. Assim, na abordagem 
que segue, a relação que esses 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 esses atores di-
zem sobre suas leituras. 

Inicialmente, será abordada a relação de Ismael com a 
leitura que, a partir dos livros de história – locais e regio-
nais – busca conhecer a trajetória familiar e “confirmar” as 
histórias contadas por seu pai. Entre os temas mais narra-
dos 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 vi-
venciados pela família e as leituras realizadas sobre esses 
acontecimentos foram entremeados, como se pode obser-
var em suas palavras: “Eu tirei aqui um xerox da República 
Velha que foi um governo horroroso, eu sei porque me criei escu-
tando 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 so-
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brenome de sua família em textos impressos, reafirmando, 
assim, que os livros comprovam a oposição de sua família 
ao partido de Borges de Medeiros,20 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 Bra-
sil tornou-se mais democrático mesmo diante de uma di-
tadura. Suas leituras contribuíram para reforçar seu posi-
cionamento 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 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. [...] En-
tão acabou a bagunça, pra isso eu tenho um livro aí que explica 
como foi.” Tais experiências familiares faz com que Ismael 
posicione-se sempre favorável ao governo Vargas, buscan-
do 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 dita-
dor durante 15 anos e foi deposto. Eu tinha oito anos 
quando ele entrou e quando saiu eu tinha 23 anos. 

20. Borges de Medeiros era o principal líder do Partido Republicano Rio-
-grandense (PRR), tendo sido presidente do Estado Rio Grande do Sul en-
tre os anos de 1898 a 1907 e de 1912 a 1927, sendo assim, por cinco man-
datos, 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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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 Ge-

túlio, de Queiroz Junior, editado em 1957, que certamente 
enaltece a figura desse 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 ti-
nha 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 tex-
to lido. 

Em outra situação, ao falar sobre o livro Getúlio e seu 
tempo: um retrato de luz e sombra, de Fernando Jorge, edita-
do em 1985, Ismael fez a pergunta que tinha a intenção de 
responder: “Por que luz e sombra?”. Por algum tempo pro-
curou no livro uma página marcada por uma folha de pa-
pel, quando encontrou fez a leitura em voz alta. No pará-
grafo lido “a luz” do governo Vargas está relacionada a um 
governo que foi o pai das leis trabalhistas, o grande ami-
go do operário, o criador da siderurgia, entre outras tan-
tas 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 passa-
gem referente às “sombras” desse governo, imediatamente 
respondeu: “Não, o negócio do Getúlio é o seguinte, ficaram 
muitos contra ele porque ele prendeu muitos por causa da dita-
dura, quem era contra a lei da nação. Mas o único meio que ele 
conseguiu de terminar com o banditismo, terminar com a co-
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vardia e a desordem foi com a ditadura. Eu mesmo tenho exem-
plo, tenho documentos até, do tempo do coronelismo que era 
coisa horrorosa.” Reunindo argumentos e indicando a pre-
sença 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 atribuí-
dos, e nas escolhas que se faz ao apropriar-se de um texto, 
“há uma história contemporânea, quase vivida, que traba-
lha o texto no processo de leitura” (Cf. GOULEMOT, 2001, 
p. 111).

Questionado sobre o período da ditadura militar no Bra-
sil, Ismael disse que não tinha muitas leituras sobre o as-
sunto, mencionando apenas ser esse um “outro tempo”. 
Contudo, durante uma das entrevistas, enquanto folheava 
um livro didático de História, referiu-se ao presidente Mé-
dici da seguinte maneira: “Aqui está o governo Médici [pas-
sa 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 polí-
tica 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 foto-
cópias 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 fa-
lando e eu escutei e disse: não, não, não é nada disso, 
eu tenho um Xerox da biografia do Coronel Pedro Osó-
rio 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 charquea-
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das e foi o primeiro plantador de arroz dessa região. 
Ele criou granjas em nove localidades, Cascalho, Co-
tovelo, 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 nesse episódio sem 
consultar nenhuma informação, tendo todos os dados me-
morizados sobre o Coronel Pedro Osório. Assim, ao ler, 
para além de ocupar o seu tempo, a memorização ou o re-
gistro escrito de certos dados a partir das leituras realiza-
das permitem que o “velho quase analfabeto”, segundo suas 
palavras, seja ouvido e reconhecido por seu conhecimen-
to. Como bem expressa Petit (2008) ao considerar o saber 
como meio de não ficar à margem de seu tempo: 

O saber acumulado pode ainda ser uma maneira 
de iniciar uma conversação, ou até mesmo sedu-
zir. [...] E a busca de sentido também não se en-
contra muito distante. Apropriar-se dos conhe-
cimentos 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).

Estes são os usos que Ismael faz da cultura escrita, ler, 
escrever, se apropriar de datas, fatos específicos e curiosi-
dades representam para ele formas de interação social. De 
modo semelhante a Ismael, Antonio apropria-se das leitu-
ras que realiza, entre outros, como forma de adquirir co-
nhecimentos que lhe possibilitem compreender melhor 
suas origens, ou compreender melhor a si mesmo. Ao refe-
rir-se aos livros, toma-os como representantes do “saber”, 
como o lugar em que encontra o que a pouca escolariza-
ção 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 
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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 demonstra-
va muita disposição em falar sobre o conhecimento adqui-
rido através de suas leituras. Quando questionado sobre 
determinada obra, logo vinha a oferta: “Se tu quiseres eu te 
empresto o livro”. As suas leituras são colocadas em evidên-
cia, especialmente quando atreladas às histórias de sua ex-
periência da vida. Os temas que lhe motivam e lhe sensibili-
zam 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 verda-
deiro 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 
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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 chegou a lamentar 
a pouca formação escolar, expressando sentimento de im-
potência frente a tais situações: “Eu não posso mudar, não 
tenho condições pra isso.” 

Em outra situação, em posse do livro Canguçu Reencon-
tro 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 com-
praram. Foges significa cratera, altos e baixos. Como era muita 
cratera, eles faziam a volta aqui por cima para desviar dos fo-
ges. [...] Eu gostaria de falar com esse autor e dizer pra ele onde 
fica essa estrada, eu sei onde é.” Na relação estabelecida com 
os livros, a história local, vivenciada e observada, é cons-
tantemente relacionada às leituras, servindo de motivação 
e demarcando os usos e interpretações que faz dos livros. 

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 duran-
te a II Guerra Mundial, ao governo de Getúlio Vargas e ao 
Holocausto. Mesmo demonstrando realizar leituras sobre 
os temas, durante as entrevistas procurou não posicionar-
-se, tecendo eventuais comentários.

Questionado sobre a atuação do governo Vargas, Anto-
nio afirmou: “Vargas era um homem muito inteligente, sabia 
levar a coisas”. Em relação à perseguição aos descenden-
tes alemães, lamentando o quebra-quebra sofrido nos es-
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tabelecimentos 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 gover-
no semelhantes, seria possível uma aliança entre Vargas 
e Hitler, durante a II Guerra Mundial, o que foi interrom-
pido pela intriga americana. Esse aspecto auxilia a com-
preender a postura de Antonio em relação à figura de Var-
gas, pois não demonstra ser partidário desse 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 Sieg-
fried Castan, intitulado Holocausto Judeu ou Alemão? nos 
Bastidores da Mentira do Século, cujo conteúdo nega a exis-
tência do extermínio sistemático dos judeus pelos nazis-
tas durante a II Guerra Mundial. Quando se referiu a essa 
obra, Antonio logo esclareceu que o mesmo foi um livro 
proibido e que comprou de um vendedor ambulante, na ci-
dade de Pelotas. Sobre a posição defendida pelo autor, ini-
cialmente diz que é preciso que cada um leia e tire suas 
próprias conclusões. Mas, em um segundo momento, afir-
mou: “Hitler não gostava dos judeus, porque parece que eles 
eram muito exploradores, não produziam e só queriam explo-
rar. Mas o que diz neste livro é que essas mortes todas não, que 
isso não é gente, são bonecos” [referindo-se às imagens pre-
sentes no livro]. Mesmo que Antonio tenha uma opinião 
formada sobre o assunto, ao comentar a obra utiliza ter-
mos 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 Anto-
nio 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”. 
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A este respeito o autor ainda remete-se à noção de biblio-
teca, ou seja, memórias de leituras anteriores e dados cul-
turais que produzem os sentidos atribuídos. Como afirma: 

O sentido nasce, em grande parte, tanto desse ex-
terior cultural quando do próprio texto e é bastan-
te certo que seja de sentidos já adquiridos que nas-
ça 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, utiliza as con-
cepções sociais e culturais já adquiridas em outras cir-
cunstâncias, 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 refe-
rir-se as suas leituras, retoma uma série de acontecimen-
tos, 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 contri-
buem na construção dos sentidos atribuídos às leituras que 
realiza. 

Partidário de Getúlio Vargas e Leonel Brizola, os argu-
mentos favoráveis a esses dois políticos estão ancorados 
especialmente em questões que envolvem sua vida parti-
cular, como se pode ver: “Getúlio me defendeu naquela épo-
ca, 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 brasi-
leiro prá lá.” No caso de Brizola, as necessidades da famí-
lia foram supridas por uma das políticas econômicas des-
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se 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, aumen-
tou 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 Brizo-
la que me deu, porque com aquela cebola eu comprei essa má-
quina 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 obri-
gação 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 im-
portância da leitura: “Se não se lê a escuridão tá pela fren-
te. 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 leitu-
ra como meio de aquisição de conhecimento, muitas ve-
zes demonstrou que sua intenção era apenas a de confir-
mar 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 “atrevi-
das” 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, 
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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 ale-
mães durante a II Guerra, Henrique fez a seguinte consi-
deração: 

O Coronel Pedro de Góes Monteiro que era interventor 
federal naquela época, é aquele que levantou aquela 
queimação, ele é que botou fogo nos hotel tudo. O pre-
sidente 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 du-
rou, 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, por-
que 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, ten-
do 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 nesse pe-
ríodo e, como Henrique é de origem alemã, poderia se es-
perar uma posição que oscilasse entre os dois lados envol-
vidos 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, en-
tão teria que apoiar o regime que tinha aqui nesta pátria.” A 
versão de Henrique sobre a perseguição à comunidade ale-
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mã contribui para que se compreenda que na lógica dos es-
quemas 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 apropria-
ções. 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 posi-
ções individuais (Cf. Lahire, 2002).

Em três das entrevistas realizadas, Henrique falou so-
bre a morte de Getúlio Vargas, mostrando-se, por vezes, in-
conformado com o resultado das leituras que fez; em ou-
tros 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, ma-
taram ele. Mas a conclusão que eu faço do que eu li, a forma 
da administração que ele vinha trazendo, eu acho que mata-
ram 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 assassinato de Getúlio, Henrique utilizou uma 
leitura de ficção para comprovar seus argumentos, de-
monstrando 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 prepa-
rou 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, 
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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 Soa-
res, de Dimitri Borja Korozec, anarquista especializado em 
assassinatos políticos. Na trama da história e da ficção pas-
sam-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 con-
fuso e, diante do desejo de confirmar o assassinato de Var-
gas, acreditando na improbabilidade de um homem com 
tantos preceitos favoráveis cometer o suicídio, apropriou-
-se de uma obra de ficção com se fosse um texto verídico. 
A esse respeito Lahire (2002, p. 100), faz a seguinte consi-
deração: 

o esquecimento, o erro de leitura, o lapso, o extra-
vio de um objeto, um desdém na ação... indicam 
amiúde que o ator é trabalhado, em tal situação 
social, por desejos, orientações, inclinações, in-
junções 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 asse-
melhar-se a de um “sonhador desperto”. 

Contudo, ao se fazer uma análise do acervo particu-
lar 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 to-
dos os leitores consigam entender as classificações de gê-
nero estabelecidas por instituições como a escola. Os lei-
tores podem utilizar critérios diversos para classificarem 
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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 histórico, “según la ex-
periencia personal de lectura, o el ámbito de la lectura (es-
cuela, tiempo libre, etc.), se puede asignar a un mismo títu-
lo gêneros diferentes.”

Neste sentido, como afirma De Certeau (1994, p. 269), “o 
leitor é o produtor de jardins que miniaturizam e congre-
gam um mundo.” Henrique é um leitor inquieto, que recria 
e modela o texto lido a seu bel-prazer. Seus relatos estão re-
pletos 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 contramão 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 ex-
periências apreendidas na convivência social, o que é ouvi-
do, 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 concep-
ções 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. 
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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 Menoc-
chio, o moleiro de Friuli, diz sobre a origem do universo, 
conforme Ginzburg (2006) apresenta:

 
Eu disse que segundo meu pensamento e cren-
ça tudo era um caos, isto é, terra, ar, água e fogo 
juntos, e de todo aquele volume em movimento 
se formou uma 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 dessa 
concepção sobre a criação do universo, a partir do ar, da 
umidade e do calor, não apresenta uma resposta objeti-
va, dizendo que já observou muitas coisas ao longo de sua 
vida, ora referindo-se ao que já leu, ora mencionando suas 
vivências cotidianas. Dos leitores analisados, Henrique é o 
leitor que permite maior aproximação com o que é indica-
do por Ginzburg (2006) em relação à deformação e recria-
ção 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 cho-
que entre a página impressa e a cultura oral” induzia Me-



145

nocchio 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 par-
tir de acontecimentos vivenciados, e vinculados à cultura 
oral, que suas leituras ganham forma e sentido. 

A trajetória leitora de Nei apresenta vários aspectos dis-
tintos em relação à trajetória de Henrique. Contudo, as his-
tórias ouvidas oralmente e relacionadas aos temas lidos, 
entremeando cultura oral e cultura escrita, também estão 
presentes em sua trajetória. No entanto, ao analisar as prá-
ticas 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 pro-
cessos eleitorais e candidato a vereador, práticas que lhe 
aproximavam da cultura escrita. 

Nei possuía amplo conhecimento histórico, especial-
mente 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 Fede-
ralista], onde se notabilizou o general Zeca Neto. Eu tinha seis 
anos, me lembro das tropas passando na estrada, os revolucio-
nários de Zeca Neto e Honório Lemos21.” 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 20 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, Wa-
shington Luís Pereira de Souza, o candidato dele era o 

21. Zeca Neto e Honório Lemos eram membros do Partido Federalista, 
partido de oposição ao governo do Estado (representado pelo Partido Re-
publicano Rio-grandense) e líderes revolucionários da Revolução de 1923. 
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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 Getú-
lio 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 can-
didato 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 ti-
nha 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 sem-
pre tive muito boa memória, e com o tempo vai se analisando, 
observando e lendo muitas coisas!”. Nei conviveu com a cul-
tura 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 his-
tórias 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 mui-
to suas histórias. Depois perguntava pra minha mãe também, 
eu vivia perguntando.” De várias formas as histórias ouvi-
das 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.
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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 estabele-
cem 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 con-
tadores de história, que narravam contos da tradição oral. 
Assim, “a prática de leitura de folhetos ocorria em um es-
paço 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, favo-
recidas pela própria estrutura narrativa e formal dos tex-
tos 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 caracterís-
ticas 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 obser-
vada nas narrativas dos leitores analisados nesta pesquisa. 
Nei, ao referir-se ao O mate de João Cardoso, um dos con-
tos que compõe a obra Contos Gauchescos, de João Simões 
Lopes Neto, dizia conhecer bem a 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 Car-
doso era seu tio em segundo grau: “Se te perguntarem ou se 
tiveres oportunidade podes dizer, é verdade o mate de João Car-
doso!” Ao narrar os acontecimentos que envolveram a figu-
ra de João Cardoso, Nei tinha a preocupação de sempre re-
afirmar que as histórias que ele conheceu oralmente eram 
verídicas, assim como o texto de João Simões Lopes Neto. 
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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 te-
nho a carta do irmão dele.” 

Nessa carta, 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 compa-
nhia do irmão, Antonio Cardoso, que é de quem eu tenho a car-
ta 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 ver-
dade é, já tá muito “folclorezado”, mas João Cardoso existiu!” 
Neste caso, como orienta Lahire (2002), o texto e as experi-
ências vividas estão fortemente imbricados: 

o “mundo dos textos” está tão intimamente mistu-
rado com as experiências do leitor que este, às ve-
zes, pode não conseguir distinguir, como observa 
Maurice Halbwachs, uma lembrança pessoal de 
uma cena literária análoga (p. 98).

 
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 acon-
tecimentos verídicos. Assim, o estilo das obras e os autores 
eram considerados em suas narrativas, como, por exem-
plo, quando afirmava ter lido obras de autores importantes 
em sua juventude ou, ainda, referindo-se ao Código Da Vin-
ci como um best-seller. Sendo assim, os aspectos relaciona-
dos ao assunto dos textos, por vezes, eram ultrapassados, 
caracterizando uma apropriação estética da obra lida. Con-
tudo, com bem afirma Lahire (2002, p. 93), certamente não 
era o estilo literário que o ligava as histórias que lia, mas o 
tema abordado. 
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O fato de Nei se referir ao estilo literário das obras pode 
estar atrelado aos anos de escolarização que cursou, sen-
do 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 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 “de-
pende dos estoques de esquemas incorporados pelos dife-
rentes leitores em função de suas experiências sociais an-
teriores” (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 nas ma-
neiras 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 pater-
na, sendo o pai e os irmãos permanentemente citados em 
suas memórias de leitura. Quando adulta, o casamento re-
presentou uma ruptura em sua vida e a viuvez um momen-
to de reencontro, especialmente com a leitura, disposição 
que permaneceu em estado de vigília durante alguns anos. 
Esses acontecimentos marcaram a trajetória de Tecla e po-
dem 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 lei-
tura outras experiências; suas leituras são, assim, vincula-
das também ao desejo do conhecimento.
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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 gos-
to muito de saber de outras etnias, de outros costumes e outras 
coisas.” Ao falar destas “outras coisas” que conheceu atra-
vés 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 ou-
tros, também citou Negras Raízes, de Alex Haley, que abor-
da a história de um escravo levado para os EUA e as especi-
ficidades 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 pró-
prios negros mesmo, vendiam os outros como escravos.” Con-
forme 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: 

Conhecer a experiência de homens e mulheres, 
daqui ou de outros lugares, de nossa época ou de 
épocas passadas, transitar em palavras que po-
dem nos ensinar muito sobre nós mesmos, sobre 
certas regiões de nós mesmos que ainda não haví-
amos explorado, ou que não havíamos conseguido 
explorar (PETIT, 2008, p. 94). 

O “descobrir” as práticas culturais das sociedades orien-
tais parece algo que lhe encanta de forma especial. Tecla 
por diversas vezes referiu-se a curiosidades e questões sin-
gulares desta cultura, a exemplo: “Tu sabes que esses dias len-
do 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 so-
cioculturais diferentes, ou mesmo aspectos pontuais que 
envolvem outras sociedades, Tecla se percebe ocupando 
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um espaço social diferente do qual estava inserida, que ul-
trapassa o “lugar” da esposa e mãe, que possui o 5º ano es-
colar, 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”, abas-
tecer-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 Te-
cla em relação aos textos literários que lê, uma leitura que 
objetiva viajar no enredo do texto e, também, adquirir co-
nhecimento.

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 recor-
rente, 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 ho-
mem tava morto, mas ele [pastor] orava, e disseram não, não 
precisa orar mais ele tá morto. [...] Mas depois aquele tava oran-
do 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 
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, as-
sim, através dos textos de ficção as questões que inquietam 
a vida real são dadas a sentir. Como afirma Kramer (2003), 
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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, sen-
te 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 dei-
xar, esse vamos deixar.” O livro não despertou o interesse de 
Tecla, aparentemente, porque diante de suas dúvidas rela-
cionadas à vida espiritual o comentário do filho parece ter 
provocado o sentimento de incerteza, afrontando as suas 
possíveis certezas. Conforme Petit (2008), “praticar a leitu-
ra pode se revelar impossível ou arriscado, quando pressu-
põe entrar em conflito com os modos de vida” (p. 104).

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. 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 so-
bre a obra, como no caso do livro Crepúsculo, de Stphenie 
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 
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esquemas de sua própria experiência, o que certamente não 
ocorreu em relação à leitura dessa obra.

Abreu (2006), ao referir-se à lista de mais vendidos divul-
gada 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 Lei-
tores 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 leitu-
ra, 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 literatu-
ra e sim de subcultura, que o público (não somen-
te 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 apro-
priação ético-prática de suas leituras, na qual o conteúdo é 
sobreposto ao estilo literário. Ao ler, Tecla busca descorti-
nar seus medos e suas dúvidas, visita outros espaços, ou-
tras culturas, conhece novas histórias, que de alguma for-
ma fazem trabalhar seus esquemas de experiências. Assim, 
deleita-se nos enredos, nas tramas literárias, que dão sen-
tido a sua vida e lhe trazem conhecimento. 

Diferentemente de Tecla, que apresenta uma prática ex-
tensiva de leitura, Ondina leu integralmente por cinco ve-
zes a Bíblia, motivada especialmente pela crença na leitura 
como instrumento de fé e salvação. Assim, a Bíblia e al-
guns 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 leitu-
ra intensiva da Bíblia começou após os 60 anos de idade, 
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quando ficou impossibilitada de trabalhar diante de uma 
doença. 

Para Chartier (2001), a leitura da Bíblia possui suas re-
gras próprias: “leitura, releitura, conhecimento de memó-
ria, leitura compartilhada, articulação entre leitura em 
casa e a leitura da Bíblia no templo” (2001a, p. 113). As lei-
turas de Ondina são caracterizadas por estes protocolos; 
leitura intensiva, muitas vezes com o intuito de memori-
zar: “Antigamente eu lia uma, duas vezes e decorava, mas ago-
ra 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, indi-
cada 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 con-
firmam, 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 pri-
vilegiados dessa leitura [intensiva] fortemente 
impregnada de sacralidade e autoridade (CHAR-
TIER, 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 experiên-
cias individuais são percebidos como uma característica de 
suas leituras. Quando questionada sobre qual o livro da Bí-
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blia 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 nun-
ca 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 novo e ele recuperou tudo em dobro porque 
ele nunca foi contra Deus.” Jó é um exemplo que deve ser se-
guido, conforme suas palavras: “É um exemplo, porque tudo 
tá declarado lá, ele perdeu tudo e depois recuperou tudo, e nun-
ca 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 si-
tuação 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 recu-
perou 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 des-
canso. A dupla jornada de trabalho realizada também nos 
finais de semana, após o casamento, foi algo bastante rela-
tado em seus depoimentos. A este respeito, disse: “Eu res-
peito 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 cla-
ro que, ao se apropriar das leituras realizadas, revisitava 
ensinamentos e modos de ser e de viver. Assim, as orienta-
ções 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 difi-
culdade em compreender os textos lidos, especialmente 
quando não era possível uma aproximação direta como 
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suas experiências. O livro de Jó e de Salmos são os de sua 
maior preferência; em relação aos Salmos justifica sua pre-
dileção afirmando: “O melhor de ler é os Salmos, é mais fá-
cil, se eu quero fazer uma oração assim, uma coisa rápida eu 
leio Salmos”. Por diversas vezes, ela evidenciou uma práti-
ca de leitura intensiva que objetiva especialmente o forta-
lecimento de sua fé. Assim, o ato de ler representa, espe-
cialmente, 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 so-
zinha], mas no estudo bíblico o pastor ia me declara mais li-
geiro.” Ondina lamentou nunca ter frequentado os estudos 
bíblicos de sua comunidade religiosa, reuniões destinadas 
à leitura e estudo da Bíblia, normalmente mediadas pelo 
pastor, embora demonstre que a profunda compreensão 
dos textos bíblicos não seja o objetivo de suas leituras. 

Por fim, suas palavras demonstraram o sentido atribuí-
do 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 com-
preender, 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 con-
cepções recorrentes, ideias que fazem parte dos ensina-
mentos gerais do cristianismo. Suas afirmações demons-
tram percepções normalmente difundidas e apreendidas 
através do convívio com a comunidade religiosa ou fami-
liar, 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 apro-
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priação religiosa da Bíblia, uma leitura que não questiona, 
não critica e não duvida, na qual os sentidos atribuídos es-
tão relacionados à devoção incondicional e a leitura apre-
senta-se enquanto ato de fé. Por diversas vezes, Ondina dis-
se 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 conheci-
mento: “Para ler uma Bíblia inteira precisa ter muita persis-
tência, 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 di-
fícil. E depois uns interpretam de um jeito outros de outro. Eu 
sempre achei a Bíblia muito complicada”. Nei e Tecla demons-
tram dificuldades nesta leitura, pois buscam compreender 
o conteúdo apresentado, vislumbrando uma apropriação 
ético-prática dos textos. 

O mesmo ocorre com Ismael, que disse ler a Bíblia espo-
radicamente, contando que sua esposa era muito religiosa 
e lia diariamente a Bíblia, e que quando ficou viúvo pas-
sou 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. 
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.” 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, base-
adas na fé, poderiam ser caracterizadas como apropriação 
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religiosa da Bíblia.
No caso de Ondina, assim como nos demais casos, per-

cebem-se práticas de leitura caracterizadas pela apropria-
ção ético-prática. Ao colocar em evidência em seus depoi-
mentos 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 Bí-
blia, 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 Bí-
blia, que apresenta certa especificidade em relação às de-
mais 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 transcen-
dental. 

4.2 
As disposições leitoras  
dos atores analisados

Os seis atores analisados revelam disposições ético-práticas 
no que se refere aos modos de apropriação, mas com sin-
gularidades específicas que permitem afirmar que cada in-
divíduo 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 pre-
ferências literárias estão relacionadas aos textos que de al-
guma forma fazem trabalhar as suas 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 trabalha-
do durante anos na terra, possuem livros específicos sobre 
o plantio ou o manuseio de produtos agrícolas. Sendo as-
sim, os gostos literários e os modos de apropriação oscilam 
de caso a caso, permitindo perceber a relação entre apro-
priação e disposições incorporadas.



159

Lahire (2002, p. 95) afirma que além da capacidade lin-
guística, o ato de ler depende também dos estoques de es-
quemas incorporados através de experiências sociais viven-
ciadas. 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 percebi-
da no caso dos leitores menos escolarizados. Em relação 
aos leitores analisados neste estudo, é possível perceber a 
interferência destes fatores diante da aparente mobilida-
de 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 cultu-
ral 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 
30 anos de idade, casou-se e passou a morar na sede ur-
bana 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 experi-
ências de socialização, que mais tarde foram incorporadas 
à prática de leitura. Ainda, outro diferencial no caso de Te-
cla é o hábito de frequentar a biblioteca pública do muni-
cípio em que reside, prática que mesmo acessível a alguns 
dos leitores não possui adesão. Nei frequentou espaços de 
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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 disposições incorpora-
das revelam modos específicos de apropriações dos textos, 
permitindo aos leitores maior controle sobre o que leem. 
Ambos os leitores, ao falarem sobre suas leituras, demons-
traram relativa facilidade em descrever de forma sintética 
o conteúdo lido, sem afastarem-se por completo da propos-
ta 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 demons-
traram maior dificuldade para apreender e comentar de 
forma sintética o conteúdo dos textos lidos. Por vezes, se-
lecionaram passagens isoladas dos textos que foram co-
mentadas 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 es-
téticos das obras, como estilo ou autoria. A relação entre os 
assuntos lidos e suas histórias de vida parecem ser os prin-
cipais motivadores de suas leituras. Neste sentido, a pou-
ca 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 compre-
ender o processo pelo qual um texto faz sentido para aque-
les que dele se apropriam, torna-se essencial compreen-
der como os mesmos textos são apreendidos, manipulados 
ou compreendidos em um mesmo grupo social. Nos casos 
analisados, a apropriação está permeada de singularida-
des relacionadas às experiências sociais individuais, mes-
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mo tratando-se de um grupo com a mesma origem social, 
com pequena variação em relação à escolaridade, à idade 
e aos meios de socialização. Entende-se, ainda, que a ma-
terialidade do suporte dos textos pode produzir diferentes 
apropriações em relação ao mesmo texto. Contudo, não 
foi possível constatar através dos dados empíricos a rela-
ção entre apropriação e materialidade, pois não se presen-
ciou 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 des-
conectada dos cursos da ação, a leitura tem posse de ação” 
(LAHIRE, 2002, p. 98).



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, representam a acolhida, 
a receptividade e a vontade de “contar” dos seis leitores in-
vestigados neste estudo. Tecla, Nei, Ismael, Antonio, Hen-
rique e Ondina possibilitaram, através de seus depoimen-
tos, que muito pudesse ser dito sobre as práticas de leitura 
realizadas no meio rural, contribuindo para que esta inves-
tigação 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 apro-
priação 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 ru-
ral, 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 urba-
na, secreta e individual, é questionada por Chartier (2001): 
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“a reunião constitui, portanto, o contraponto coletivo e ru-
ral da leitura individual dos citadinos? [...] pode-se de fato 
duvidar disso” (p. 93). Segundo o autor, para além das prá-
ticas rurais propriamente, as representações que contra-
põem campo e cidade são reflexos da nostalgia dos leitores 
urbanos por uma leitura perdida. Portanto, representa-
ções urbanas em relação a uma prática sobre a qual muito 
pouco se sabe efetivamente. 

Neste sentido, as representações que contrapõem ru-
ral e urbano e, assim, as práticas existentes em ambos os 
contextos, parecem ter perdurado na contemporaneidade, 
especialmente com a contribuição dos estudos da sociolo-
gia rural, que reificou a imagem dicotômica entre cidade e 
campo. Assim, convencionou-se representar o espaço ur-
bano como lugar da civilização e da modernidade, enquan-
to 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 so-
bre a prática de leitura e escrita em contextos rurais, so-
mado ao fato de a sociedade urbana ser o “berço da cultura 
escrita” (VIÑAO FRAGO, 1999), contribui para a represen-
tação de que a cultura escrita seria rara entre os indivíduos 
rurais. 

Neste estudo problematizou-se tais questões diante dos 
indícios que apontam para a apropriação da cultura escrita 
no meio rural. As trajetórias individuais revelaram as es-
tratégias de acesso a livros, revistas e jornais, consideran-
do 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 inse-
ridos no meio rural, ainda na primeira metade do século 
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XX, mesmo quando a presença da escola era ainda bastan-
te discreta, como também revelam os depoimentos.

Outro aspecto que ratifica a presença e os usos da leitu-
ra e da escrita é a presença de jornais como principal meio 
de comunicação nesse período. Conforme as narrativas, o 
jornal era enviado por diversos meios de transporte, por 
vezes os destinatários recebiam várias edições de uma úni-
ca vez, o que dificultava, em razão da sequência a ser esco-
lhida, 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 esta-
va relacionado à brevidade da notícia datada, que faz da 
edição do dia anterior uma fonte desatualizada. Na prática 
de leitura desses leitores o jornal era uma fonte de infor-
mação que possibilitava o acesso às notícias, mas acima de 
tudo, a interação com o escrito. 

Para os atores analisados, frequentar a escola, entre 
as décadas de 1920 a 1940, significou vencer obstáculos 
ou criar estratégias, frente a distância, à inexistência, ou 
ainda, devido ao custo das mensalidades das escolas paro-
quiais. Para Tecla, sair da casa dos pais para estudar reve-
lou-se impossível diante da ausência do convívio familiar, 
e o trajeto até a escola passou a ser realizado a cavalo dia-
riamente. 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 ins-
tituição. No entanto, conforme suas palavras, o precon-
ceito étnico-racial fez com que sua mãe julgasse necessá-
rio o afastar da escola. Para Ondina e Antonio, ir à escola 
também significava caminhar a pé por caminhos sinuosos, 
passando por pinguelas22 sobre arroios. Ambos relataram 
as dificuldades da família em pagar os custos de manuten-
ção do professor, especialmente por se tratar de vários ir-

22. Ponte improvisada com troncos, sem proteção e estreita.
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mãos. Nei parece ter sido o filho escolhido pelos pais para 
receber um investimento em seus estudos, sendo o úni-
co 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 loca-
lidade onde residia, considerava-se um quase analfabeto. 

Essas trajetórias permitem compreender que as dificul-
dades de acesso à escola no meio rural eram muitas e que 
as trajetórias escolares, quando havia escolas nas localida-
des, 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 es- 
cola. 

Sendo assim, estas questões, além de apontarem para a 
existência de práticas e estratégias específicas de acesso à 
cultura escrita, também contribuem para que se compre-
enda o contexto em que foi incorporada a gênese da dis-
posição leitora dos indivíduos analisados. Conforme Lahi-
re (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 socializa-
ção podem contribuir neste processo. 

A família, como primeira instância de socialização, foi 
confirmada em alguns casos como a principal responsá-
vel 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 diante das dificuldades demons-
tradas de acesso e permanência dos atores nessa institui-
ção. A escola contribuiu de forma significativa no processo 
de incorporação das práticas de leitura, seja produzindo a 
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competência para o uso do código escrito ou inculcando a 
crença da importância social das práticas da cultura escri-
ta. Para além dessas instâncias de socialização – a família 
e a escola – outras instituições e relações sociais contribu-
íram como práticas de socialização produtoras da disposi-
ção 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 prestan-
do sua primeira prova escrita. Deve-se, ainda, considerar a 
ausência de contextos favoráveis, que incentivaram a dis-
posição 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 desses indivíduos não está situada em uma única 
instância de socialização, mas é proveniente de diversas si-
tuações, diante de condições marcantes ou de modalida-
des circunstanciais que permearam cada uma das trajetó-
rias sociais. 

A disposição para a prática da leitura foi vivenciada de 
forma diferente nos seis casos analisados. Foi possível per-
ceber que os atores são submetidos a forças internas (dis-
posições) 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 con-
textos 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 esses leitores 
momentos de “ócio”, momentos reservados à prática da lei-
tura por prazer, realizada sem constrangimento a qualquer 
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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 reali-
zada a qualquer hora do dia permaneceu. Sendo assim, a 
representação da mulher como responsável por atividades 
domésticas “úteis”, somada à representação da leitura uni-
camente como prática do ócio, 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 esses leitores fazem dos textos que leem. Atra-
vés da análise dos acervos particulares, classificados a par-
tir 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 relaciona-
dos ao que se caracterizou como esferas históricas, literá-
rias e religiosas. No caso dos leitores homens, eles leem es-
pecialmente textos sobre assuntos históricos, mesmo que 
em alguns casos o texto seja literário e ficcional, mas apre-
sente em seu enredo a história de determinada personali-
dade ou acontecimento histórico. Nessas leituras históri-
cas, 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 for-
ma, 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 sujei-
to e dos seus espaços afetivos” (GALVÃO e OLIVEIRA, 2007, 
p. 106). 

Sendo assim, foi possível constatar que o gosto ou a sen-
sibilidade literária estão vinculados ao momento do ciclo 
de vida dos leitores e às experiências sociais que os absor-
vem no período da leitura, assim como à pertença sexual 
destes (Cf. Lahire, 2002, p. 96). Observou-se nos seis perfis 
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analisados que os temas de leitura privilegiados são aque-
les 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 relevan-
te, 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 sexu-
al”, ou seja, a questões de gênero.

As leitoras mulheres parecem conceber de modo dife-
rente a experiência que estabelecem com os textos que 
leem. Tecla, por exemplo, lê especialmente textos literá-
rios 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 leitu-
ra realizada pela emoção literária, pelo deleite. Os leitores 
homens dizem não ler literatura, mesmo que alguns tex-
tos 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 romanceada”, 
conforme suas palavras. As diferenças relativas ao gênero 
dos leitores e suas escolhas de leitura também foi consta-
tada em pesquisa recente realizada entre os leitores fran-
ceses. Conforme Petit (2008), atualmente, três quartos dos 
leitores de romance na França são mulheres, havendo re-
sistência 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 com-
pleto das leituras realizadas pelos leitores homens, que re-
alizam 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 histó-
rias; embora estes pareçam recusar ou não reconhecer a 
leitura como uma prática de inspiração, de criação. 

A pesquisa revelou, ainda, que são variadas as estraté-
gias de acesso ao impresso, várias são as redes de sociali-
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zação estabelecidas. Os depoimentos referem-se a diversas 
formas de acesso aos materiais impressos: compra de li-
vros em livrarias, sebos e, até mesmo, através do catálo-
go Avon; assinaturas de revistas e jornais; empréstimo en-
tre amigos e em biblioteca pública; recebimento de livros 
como presente, entre outros. Os leitores também demons-
traram que possuem interlocutores de leitura, pessoas que 
possibilitam o acesso aos livros e que trocam informações 
e indicam leituras, motivando e possibilitando novas prá-
ticas. Observou-se a significativa presença dos filhos como 
interlocutores, sendo eles que, muitas vezes, compram 
exemplares a pedido dos pais ou como forma de presen-
teá-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 ocor-
re com Tecla e seu filho) ou, ainda, o caso no qual os netos 
oferecem materiais que não irão usar (como fazem os ne-
tos 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 in-
tensivamente, de forma silenciosa, os demais leitores leem 
extensivamente, mas também de maneira solitária e em si-
lêncio, o que possibilita agilidade na leitura, segundo rela-
tam. Na relação que estabelecem com o impresso, foi pos-
sível perceber o cuidado em “não violar” a materialidade 
dos livros que leem, não havendo significativas marcas lei-
toras nos materiais analisados. Foram raras as marcas visu-
alizadas 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 
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 lei-
tura, como foi possível perceber em alguns depoimentos. 
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Esta prática pode ser compreendida, também, pela neces-
sidade de preservar a materialidade do livro que não per-
tence 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 dei-
xadas. 

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 gru-
po com a mesma origem social, com pequena variação em 
relação à escolaridade, idade e meios de socialização. Nes-
te sentido, a prática de leitura desses 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 lei-
tor.

Considerando as leituras realizadas pelos pesquisados, 
foi possível perceber que os temas mais recorrentes apre-
sentam uma aproximação com os esquemas da própria ex-
periência 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 ou-
vido 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 expe-
riências ouvidas, vividas, ou mesmo lidas anteriormente, 
estão diretamente relacionadas aos modos de apropriação 
dos textos. Goulemot (2001), ao referir-se à noção de biblio-
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teca, considera que seja da memória de leituras anteriores 
e dados culturais assimilados que nascem os sentidos atri-
buídos ao texto. Deste modo, a análise dos depoimentos 
demonstrou que a apropriação da leitura está vinculada ao 
exterior cultural que trabalha o texto, a partir de um siste-
ma de valores que constitui os sentidos que são atribuídos 
ao texto lido. Sendo assim, foi possível constatar a influên-
cia das experiências de socialização nos usos e apropria-
ções da leitura entre os leitores analisados. Com a finalida-
de 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 consi-
deradas, mesmo ao realizarem uma apropriação ético-práti-
ca da leitura. Ambos os leitores, ao falarem sobre suas lei-
turas, 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 cultu-
ra escrita permitiu perceber disposições incorporadas que 
influenciavam diretamente nas práticas de leitura, como: a 
convivência com a cultura escrita desde a infância, a leitu-
ra de diversos estilos de textos, como, por exemplo, o con-
tato 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 reve-
lam modos específicos de apropriação dos textos, que pos-
sibilitam aos leitores estabelecerem diferentes sentidos 
aos textos lidos, em uma relação dialógica com a obra. 

No caso de Henrique, Ismael e Antonio é plausível tam-
bém certa aproximação em relação a suas práticas de lei-
tura. Estes leitores demonstraram relativa dificuldade em 
comentar de forma sintética o conteúdo de suas leituras, 
realizando comentários que privilegiavam algumas passa-
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gens do texto, em detrimento de outras, por vezes, desvin-
culadas do principal tema da obra. Ainda, a relação estabe-
lecida entre suas histórias de vida e o tema abordado nos 
textos parecem ser o principal e, por vezes, o único motiva-
dor de suas leituras. Neste sentido, considera-se que a pou-
ca experiência escolar dos três leitores, as escassas leituras 
de textos informativos, como jornais e revistas, e a ausên-
cia de práticas de socialização significativas para além do 
contexto familiar possam explicar a análise bastante res-
trita dos conteúdos das obras lidas. O mesmo também é 
percebido em relação às leituras de Ondina, contudo, guar-
dadas as especificidades da prática de leitura religiosa que 
realiza. Sua leitura extensiva da Bíblia é caracterizada nes-
ta investigação como apropriação religiosa da Bíblia, por ser 
uma leitura em que os sentidos atribuídos estão relaciona-
dos à devoção incondicional, motivada pela fé que aceita 
com devoção o texto lido.

Considerando o que foi apresentado e problematizado 
ao longo do texto, 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 dos seis leitores não se teve por objetivo realizar a 
generalização das práticas de leitura no meio rural, limi-
tando a análise a um registro cultural único, mas, antes, 
dar visibilidade às práticas de leitura neste contexto, ob-
servando as especificidades, as variações e as ambivalên-
cias de cada trajetória social. Neste sentido, a investigação 
apontou as instâncias de socialização e as experiências so-
ciais que, combinadas entre si, contribuíram para a incor-
poração da disposição leitora em cada caso analisado. Os 
leitores vivenciaram durante a trajetória de vida diferentes 
experiências com a leitura, alguns conviveram com os ma-
teriais impressos de forma mais intensa, outros de modo 
mais rarefeito, sendo a aposentadoria um momento privi-
legiado em suas vidas para o exercício da prática de leitu-
ra. Percebeu-se a importância de contextos favoráveis para 
atualização da disposição leitora que permitiram a ativa-
ção ou a permanência da prática sem constrangimentos no 
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âmbito social. Foi possível vislumbrar, também, a diversi-
dade 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 permea-
da por experiências sociais que intervêm nos modos e nas 
apropriações realizadas pelo indivíduo social, sendo uma 
prática criadora que possibilita a elaboração de uma iden-
tidade que ultrapassa os modelos preestabelecidos e que 
permite a construção de sentidos à própria existência.
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