
Denise Dias de Carvalho Sousa, Universidade do Estado da Bahia – UNEB. 
Histórias de leitura e de leitores: representações e práticas.  

Nessa comunicação ,socializarei os momentos de discussão vivenciados por mim e 
mais oito alunos, na disciplina Sociologia da Leitura, sob a orientação da professora 
doutora Verbena Maria Rocha Cordeiro, no Curso de Pós – Graduação da 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, no semestre 2006.2 . O Mestrado em 
Estudo de Linguagens apresenta duas linhas de pesquisa: Leitura, Literatura e 
Identidades, na qual a supracitada disciplina se inclui, e Linguagem, Discurso e 
Sociedade. A linha de pesquisa em Leitura, Literatura e Identidades enfatiza o estudo 
de textos literários e produções de linguagens marginais em relação às práticas 
culturais hegemônicas. Investiga os percursos de leitura numa perspectiva 
sociológica, das representações e estética da recepção. 

A disciplina Sociologia da Leitura pretendeu discutir, numa perspectiva histórica e 
sociológica, atividades de leitura, partindo da compreensão de leitura enquanto 
prática cultural e não apenas escolarizada, o que desencadeou uma série de 
questões: representações do livro e do ato de ler, os contextos sociais de recepção, 
produção e mediação, e circulação da leitura, bem como os efeitos da leitura sobre 
leitores e leitoras em função das suas predisposições: formação, gostos, preferências 
e motivações diferenciadas. Ou seja, cultura, sexo, idade, atividade profissional, lugar 
social, situação familiar e histórias de leitura que diferenciam os leitores: o que lêem, 
como se aproximam da leitura e os meios de acesso que utilizam para alcançá-la, 
onde lêem, como manuseiam e tratam o material que lêem, o que fazem com a 
informação lida, se gostam de ler ou lêem por necessidade ou obrigação. 

  Avançamos nos estudos da Sociologia da Leitura, o que possibilitou resgatar o 
estado de pesquisa nesse campo. Seus estudos direcionados para a história do livro, 
da leitura, das práticas culturais de leitura e da sociologia da cultura voltam-se para 
uma análise qualitativa e não quantitativa da distribuição social das produções 
culturais, levando em consideração o nível de instrução e da origem social de seus 
leitores. Há uma preocupação igualmente com a circulação e apropriação dos textos.  

  As primeiras pesquisas no século XX partiram de Nicolas Roubakine (1907) – 
Genebra, Walter Hoffman (Alemanha), Douglas Waples (1931) e Bernard Berelson 
(1938) da Escola de Chicago. A França desenvolveu diversas pesquisas a partir de 
1936: criação da ADLP/ Associação para o Desenvolvimento da Leitura Prática, 
focando as relações entre a psicologia e a sociologia da leitura. De 1945 -1965 as 
pesquisas estavam mais voltadas para a formação de uma sociedade leitora. Robert 
Escarpit (1958) foi uma referência no Centro de Sociologia dos fatos literários. Houve 



influência de Lukács, Goldmann e Sartre que apontaram a figura do leitor como 
protagonista do texto e sobre as múltiplas leituras marginais. Entre 1968 – 1985 
ocorreu o reconhecimento da cultura popular estimulado por Richard Hoggart. Outros 
nomes como Michel de Certeau (1980), Roger Chartier  (1988); Lahire e Martine 
Poulin (1999) adentraram em pesquisas no campo dos estudos culturais. Pesquisas 
tão importantes em relação à história do livro e da leitura surgiram com Martin e 
Febvre, Robert Darnton, Carlo Ginzburg, Cavallo e Chartier, dentre outros. No Brasil: 
Lajolo e Zilberman (1999) e Márcia Abreu (1996) se destacam. 

Percebi que as aulas sempre eram iniciadas com rituais. Digo, rituais, visto que a 
professora nos proporcionava a vivência dos conteúdos a partir de práticas sociais de 
leitura. Ela só chegava com uma mala, poderia até dizer, baú, com uma diversidade 
de livros e textos que nos provocavam. Pegávamos os livros para folheá-los, para 
anotar a indicação bibliográfica, para pedir emprestado e/ou comprá-los. Era 
realmente um momento de troca, de interação, de vivência do compartilhar dos 
saberes e dos sabores ou dissabores; afinal, cada leitor com suas expectativas, 
interesses, gostos. Segundo Jauss et al (1979), um texto apresenta um “horizonte de 
expectativa” que está  vinculado às expectativas que o leitor nutre em relação a ele. 
Assim como todo produtor de texto apresenta uma intenção, o leitor, também, não se 
aproxima do texto ingenuamente; sua aproximação é intencional e, portanto, prevê 
suprir uma expectativa. Então, para descobrir qual o “horizonte de expectativas” dos 
alunos, a professora levava diversos textos, que eram folheados e lidos pelos alunos, 
que  investiam certas expectativas nos títulos e textos em virtude de estarem 
condicionados por outras leituras já efetivadas.  

Muitos foram os teóricos que buscaram uma identidade maior entre texto, leitura e 
leitor. Um deles foi Bakhtin (1997), que percebeu que o leitor não apenas constrói os 
sentidos do texto, mas também é construído por ele. Ao “mergulhar” no texto, o 
sujeito-leitor aciona inúmeros outros textos que compõem seu repertório e possibilita 
uma inter-relação entre eles, construindo sentidos. Essa relação texto-leitura-leitor, 
de certa forma, vai ampliar o acervo polifônico do leitor e prepará-lo para interagir 
com outros textos, num processo de construção mais profícuo.  

O conjunto de leituras feitas configura, em parte, a compreensibilidade de 
cada leitor específico. (...) Leituras já feitas configuram – dirigem, isto é, 
podem alargar ou restringir – a compreensão de texto de um dado leitor, tanto 
a sedimentação de sentidos como a intertextualidade, como fatores 

constitutivos da sua produção (Orlandi, 2000, p.43) . 

Depois, começávamos a socializar tudo que havíamos garimpado durante a semana 
sobre leitura: notícias, reportagens, encontros, seminários, congressos, lançamentos 
e resenhas de livros. Como no primeiro dia de aula tínhamos feito o contrato didático 



de a cada aula compartilhar as nossas leituras e encaminhá-las para a apresentação 
de uma Mostra e produção de um Varal de Notícias, cada encontro proporcionava 
uma expectativa de sempre querer saber quais eram as curiosidades ou novidades 
acerca da leitura no mundo, no Brasil, em Salvador e cidades do interior da Bahia1. 

  Para a Mostra decidimos que levaríamos imagens de pessoas lendo e objetos 
representativos da leitura e do leitor em diversas épocas. Para a produção do Varal 
de Notícias foram estabelecidas as definições de seções, sempre relacionando a 
notícia ao conteúdo da Sociologia da Leitura, editorial, imagens, diagramação, 
edição, local e cenário, divulgação/contato com a Assessoria de Comunicação da 
UNEB e convite aos Departamentos.  Além disso, tínhamos que apresentar o mapa 
conceitual da disciplina e o compromisso de elaborar um artigo ou um relato de 
prática cultural de leitura – Histórias de leitura – os quais articularíamos questões 
epistemológicas e metodológicas tematizadas e discutidas. 

  Após os momentos de socialização das leituras, discutíamos o cronograma de 
atividades proposto pela professora a partir dos núcleos temáticos: I – Do livro, da 
leitura e do leitor - (a) História do livro: de Gutenberg à contemporaneidade; b) 
História das práticas culturais de leitura: entre redes de iniciação e redes de 
sociabilidade e Sociologia da leitura: constituição do campo epistemológico; II – 
Discursos sobre sociologia da leitura - a) Mundo do texto e mundo do leitor: leitura, 
leitor, mediações culturais, formas de circulação e suportes; b) Crise da leitura: 
discursos e produtores; c) Leitores e seus lugares: contextos de produção e recepção 
e d) Práticas culturais de leitura e suas implicações na formação do leitor 
contemporâneo e III – Sociologia da leitura: perspectivas teórico-metodológicas -  a) 
Mapeando debates e perspectivas atuais de pesquisas – o caso da França; b) 
Mapeando debates e tendências – o caso do Brasil e c) Sociologia da leitura: do 
consumo cultural às formas da experiência literária. 2 

  Durante as aulas eram sugeridas leituras de livros com o objetivo de estabelecermos 
diálogos entre os textos, que se transformariam em sínteses e painéis. 

  Detenho-me, primeiramente, na leitura e análise do livro de Márcia Abreu (2006): 
Cultura letrada: leitura e literatura, que dialogou com diversos outros textos que 
abordavam sobre representações de leitura e de leitores. Destaco algumas reflexões. 
Pensar se há valor no que se lê foi uma excelente oportunidade para se refletir sobre 
a importância da leitura no mundo e, em particular, no Brasil. A partir de quais 

                                                           
1 Nossa turma era composta por alunos que moravam em Salvador e em cidades do interior da Bahia: Jacobina, 
Conceição do Coité e Alagoinhas. 
2 Proposta apresentada pela professora Verbena Maria Rocha Cordeiro .. 
 



parâmetros se elege um livro como o melhor ou o classifica entre os melhores? Será 
que tal procedimento estaria relacionado primeiramente a quem está fazendo a 
indicação? Se assim fosse, teríamos, então, de indagar acerca da existência de uma 
homogeneidade de conhecimentos prévios e horizontes de expectativas. 

  Márcia Abreu, logo na introdução desse livro, inicia uma discussão sobre a validade 
de uma obra, com exemplos dos livros mais lidos segundo jornais e revistas bem-
conceituadas do nosso país, como a Folha de São Paulo e a Isto é. Na verdade, o 
que a autora pretende, ao mostrar os resultados da eleição dos ditos melhores 
romances por esses veículos de informação, é nos proporcionar um repensar sobre 
os livros que lemos (ou não lemos), no intuito de percebermos que, muitas vezes, 
nossas escolhas literárias e as opiniões que expressamos em relação a elas estão 
condicionadas à imagem social perpetuada por críticos ou intelectuais. As reflexões 
oportunizadas nos permitiram uma auto-avaliação quanto ao verdadeiro gosto 
pessoal, visto que a escola ensina a ler e a gostar de literatura, mas o que a maioria 
aprende é o que deve dizer sobre determinados livros e autores, independente de 
suas preferências. Uma pessoa que quer passar uma imagem de erudição falará de 
livros de James Joyce, Machado de Assis, mas não de obras de Paulo Coelho. 
Estas, ele as desaprovará. 

  No segundo capítulo, a autora traz um assunto que o filósofo Foucault (2001) aborda 
em Estética: literatura e pintura, música e cinema: O que é um autor?. Nele, o filósofo 
diz que o nome do autor caracteriza o discurso e o diferencia de uma palavra 
cotidiana ou anônima. Assim, fica evidente que a importância da idéia está 
condicionada a quem a disse, ou seja, é somente com a descoberta do nome do 
autor que o pensamento será acatado e respeitado por quem ouve ou lê. 

  Ficou claro para mim, por exemplo, que essa é uma prática constante nas nossas 
escolas entre professores, entre leitores comuns e especialistas em leitura. Isto é, a 
imagem que se tem do autor de um texto na cultura afeta a maneira pela qual se lê 
seus escritos e se avalia suas obras. A assinatura  confere autoria à obra e a 
inscreve em uma convenção a partir da qual os críticos e o público especializado 
olham para ela. Um episódio citado no referido capítulo que confirma tal constatação 
foi o da pegadinha realizada pelo jornal Folha de São Paulo com cinco editoras 
conceituadas no Brasil. Os editores do supracitado jornal enviaram para análise e 
possível publicação o pouco conhecido livro Casa Velha, de Machado de Assis. 
Omitiram o nome do verdadeiro autor, que é considerado para muitos, o maior 
escritor da literatura brasileira, e criaram um autor fictício. Não se poderia esperar 
outra resposta das editoras: não havia interesse na publicação. Agora, se tivessem 
sido procuradas para publicar um livro de Machado de Assis, possivelmente a 
resposta seria outra. Nesse caso, o problema não está no texto (escrito por aquele 



considerado o maior autor da literatura brasileira) nem tampouco nos leitores 
(experientes críticos literários), e sim nas expectativas de leitura e na falta de 
conhecimentos prévios sobre o autor, seu lugar na tradição literária, seu prestígio. 
Podemos considerar nesse episódio, também, a influência do mercado editorial.  

  Outro tópico que gerou uma discussão bastante profícua durante o curso surgiu das 
ideais de Chartier (2001) e Lahire (2004): a  constatação pelos institutos de pesquisa 
de que se lê pouco. Discutimos situações de leitura de textos desvalorizados pela 
crítica literária, como por exemplo, os folhetos de cordel. Uma mesma obra pode ser 
lida e avaliada de diferentes formas dependendo dos grupos culturais. Acrescentaria 
a este tópico o espaço conseguido pelos diversos gêneros textuais em nossas 
práticas sociais de leitura. Lêem-se e-mail, manual de instrução, histórias em 
quadrinhos, bíblia, catálogos, charges, outdoors. Segundo Marcuschi (2002), já foram 
catalogados mais de 4000 gêneros e, cada vez mais, presenciamos uma explosão de 
novos gêneros e novas formas de comunicação, principalmente, hoje, na era 
midiática. 

  Os estudos de Chartier (1990) concentram-se no esforço de reconstituir, nas suas 
distâncias e proximidades, as diferentes maneiras de praticar a leitura, cujos modelos 
e modos variam de acordo com os tempos, os lugares e as comunidades. 
Percebemos que este esforço parte de uma percepção da leitura como uma prática 
plural, o que lhe obriga a opor-se às classificações rígidas e simplistas que 
restringem a realidade da leitura a duas categorias: leitores e não leitores ou 
alfabetizados e analfabetos. Nos seus estudos é possível identificar a pluralidade de 
práticas leitoras. No entanto, ele alerta que nem sempre esta dimensão plural da 
leitura é reconhecida. 

  Ao discutirmos a leitura e análise do livro História & livro e leitura, de André 
Belo  (2002), estabelecemos, também, diálogos com outros autores e chegamos a 
algumas constatações. 

  A invenção de Gutenberg (primeiro livro impresso em 1436) permitiu que as pessoas 
passassem a atuar como críticos graças ao intercâmbio ao escrito. Hoje, temos o 
desafio das formas eletrônicas de produção. Com a influência dos meios eletrônicos, 
as discussões sobre as práticas de leitura são repensadas, considerando-se a 
mudança de paradigmas nas relações entre autor- texto- leitor. Do leitor 
convencional, passa-se para a noção de leitor-navegador, aquele que, diante dos 
infindos links, percorre caminhos diversos no “mundo do internetês”. Aos textos 
impressos, somam-se os e-books, os e-mails, os chats, os messengers, os orkuts, 
que surgem como novas formas de expressão e comunicação, instaurando uma 
outra interlocução entre autores, textos e leitor. 



  Nos últimos vinte anos, os estudos sobre a história do livro multiplicaram no que diz 
respeito ao Antigo Regime francês, as avaliações da produção impressa e as 
mediações de sua posse desigual por parte dos diferentes meios sociais e culturais. 
Robert Darnton, historiador norte-americano, ligado à história cultural e que tem 
desenvolvido reflexões e pesquisas sobre a história da leitura, em seu ensaio Qual é 
a história dos livros? concluiu que a história do livro deve ser vista no âmbito 
internacional, ou seja, há a história do livro não só na França, na Inglaterra e nos 
EUA, mas também na África, na Espanha, na Itália, na América Latina. Acreditamos 
que há um reflexo das realidades do passado porque se trata de países onde a 
produção do livro, a organização da livraria e os níveis de leitura foram os mais altos 
entre os séculos XVI e XVII. Assim, razões históricas explicariam diferenças entre o 
centro e as periferias. A pergunta que também acompanha esse autor (1992) em 
suas pesquisas é: É possível recuperar a leitura?. Ao pesquisar a França do século 
XVIII, ele encontrou um leitor de classe média abastada: Jean Ranson, que lia 
Rousseau, emocionava-se e incorporava as idéias dele na estrutura de sua vida. 

A história do livro está relacionada à história da leitura e com os avanços dos estudos 
da história cultural, que tem sua origem na escola dos Analles, na França, em 1929, 
as possibilidades de pesquisar a leitura cresceram. Na fase inicial os interesses de 
estudo estavam voltados para a construção de uma história social e econômica em 
oposição a uma tradição historiográfica centrada nos feitos dos grandes homens. 
Então, no final da década de 60, houve um declínio dos temas socioeconômicos e 
demográficos e temas como leitura e história da leitura puderam ser pesquisadas.  

  Um nome que vale a pena citar é o do historiador Carlo Ginzburg (2006), que 
demonstrou a possibilidade de se estudar a leitura como uma atividade entre as 
pessoas comuns há quatro séculos. A partir de uma pesquisa feita por ele, em 1962, 
em Undine, no Arquivo da Cúria Episcopal acerca de julgamentos por juízes de uma 
estranha seita de Friuli, faz ressurgir Menocchio, que, em pleno século XVI, foi 
perseguido pela Inquisição dado ao conteúdo herético de suas idéias. Ao ser 
questionado sobre sua leitura, Menocchio respondeu com uma série de títulos e 
elaborados comentários sobre cada um deles. Comparando os textos e os 
comentários, Ginzburg descobriu que Menocchio havia lido uma grande quantidade 
de narrativas bíblicas, crônicas e livros de viagem do tipo que existia em muitas 
bibliotecas aristocráticas. Percebe-se que Menocchio não se limitou apenas a 
receber mensagens transmitidas pela ordem social, mas transformou os conteúdos 
em uma visão  não-cristã do mundo. 

No Brasil, a história do livro passa pela política colonial portuguesa e sua proibição 
de instalar prelos em seus territórios. Do séc. XVI até a independência não houve 
preocupação em tratar das formas pelas quais se processava a leitura ou de 



investigar o conteúdo preciso das apropriações que os leitores faziam de cada um 
dos textos. A leitura do livro organizado por Márcia Abreu (1999): Leitura, História e 
História da leitura, no qual um conjunto de pesquisadores brasileiros e estrangeiros 
examina questões relativas às bibliotecas e práticas de leitura, à censura e livros 
proibidos, ao comércio livreiro e estratégias editoriais e à produção e circulação de 
livros escolares, desde o período colonial até o séc. XX é um ótimo indicativo para 
ampliar essa questão. Como contraponto à situação brasileira, discutem-se também 
práticas de leitura no contexto europeu.         

  Ao refletirmos sobre os espaços de leitura no séc. XXI, consideramos importante 
observar os lugares que ocupam na educação a leitura e a escrita, isto é, conceito do 
que é um leitor e, portanto, das práticas para se formar um leitor proficiente. A leitura 
é ato e gesto, conforme nos ensinou Robert Escarpit. Há uma dimensão que é 
pessoal, única, intransferível do sujeito. Há outra que complementa e é 
complementada por essa, de natureza sociocultural. Em suma, é preciso olhar o 
leitor, mas igualmente as condições históricas em que o ato de ler ocorre. Se a leitura 
envolve aprendizagem, é preciso cuidar dos elementos de diferentes ordens que 
fazem a mediação entre as informações e os leitores: materiais de leitura, instituições 
(bibliotecas, salas, cantos de leitura, livrarias, cafés científicos) e mediadores 
devidamente preparados. 

Foram instaladas, em nós, acadêmicos, dúvidas e incertezas sobre o que 
entendíamos sobre a prática da leitura, que até então estava mais voltada para o 
âmbito escolar. Mas também, a certeza de que outras práticas culturais de leitura 
existiam. A leitura passou, pelo menos, a ser entendida como uma prática social não 
só porque está classificada dentro da hierarquia social, mas também porque dá lugar 
a interações e trocas simbólicas e sociais. Fornecer os elementos sobre as práticas 
de leitura foi tentar responder, antes de tudo, a vários tipos de questões: quem lê e 
quem não lê, se lê, que livros ou outros impressos lê, como e onde lê? Quais são as 
variações socioculturais dessas práticas? Quais são os grandes constrangimentos 
sociais que circunscrevem os leitores? 
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