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RESUMO 
 

Este artigo visa apresentar um trabalho de pesquisa realizado em 2005 sobre as 
práticas de leituras de jovens leitores e leitoras. Nessa pesquisa, investigaram-se as 
práticas de leituras de alunos e alunas da E.E.B. Lauro Müller (Florianópolis-SC) vis-
à-vis os fatores sócio-culturais intervenientes. O trabalho fundamentou-se no 
referencial teórico de pesquisa da História Cultural de Roger Chartier e nos estudos 
Sociológicos de Pierre Bourdieu. Os resultados indicaram a revista como sendo o 
suporte de leitura mais popular entre os jovens e seus familiares. As histórias em 
quadrinhos destacaram-se entre os suportes de leitura preferidos por meninos e 
meninas entre 9 a 11 anos. Os dados coletados revelaram também a existência de 
comunidades de leituras femininas e masculinas. Com base nesses dados, concluiu-
se que Instituições, como a Família e a Escola, atuam para a formação do habitus e 
para a formação do gosto pela leitura. 
 
Palavras-chaves: práticas de leituras, jovens leitores e leitoras e fatores sócio-
culturais. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
       O presente artigo contempla a temática da leitura, no sentido amplo da palavra, 
e visa apresentar um estudo realizado com alunos e alunas da E.E.B. Lauro Müller – 
Florianópolis – SC - no ano de 2005. O estudo investigou as práticas de leituras de 
jovens leitores e leitoras vis-à-vis os fatores sócio-culturais que atuam sobre 
aquelas.  
       Considera-se, nesse estudo, a leitura como uma produção de sentidos 
relacionada a práticas que são sociais e culturais, próprias da comunidade onde se 
inserem os leitores e leitoras, lugar este onde são produzidos os sentidos para a 
leitura. 
       O trabalho situa-se no momento histórico atual em que a questão da leitura tem 
se tornado alvo de preocupação em nosso país, no que diz respeito a uma potencial 
divergência entre os interesses de leitura de nossos alunos e alunas e as 
expectativas de leitura da Escola (Rocco, 2004).  
       Diante dessa potencial divergência e diante da chamada crise de leitura no 
Brasil, argumenta-se, baseados na pesquisa de Roger Chartier sobre leitura, que 
professores e professoras conheçam as práticas de leitura de seus alunos e alunas 
e considerem os fatores sócio-culturais intervenientes no trabalho com a leitura na 
Escola. 
       As recentes teorias sobre leitura afirmam que hoje o exercício de ler ocorre em 
vários espaços sociais e não somente na Escola.  
 

Nossos alunos e alunas lêem uma grande variedade de textos, 
dentre eles estão as revistas, jornais, cartazes. As leituras são 
realizadas em diversos suportes, dentre os quais estão a televisão, o 
vídeo, o computador. Hoje o exercício de ler ocorre menos na escola, 
na casa e mais nos lugares públicos. Lê-se de tudo: jornais, revistas 
(Chartier, 1998, p.41-42). 

 
    O suposto estado de não-leitura talvez esteja caracterizado pela forma como a 
Escola concebe as práticas da leitura e pelo fato de seus alunos e alunas não lerem 
os textos que a Escola considera indispensáveis. Por meio do conhecimento das 
práticas de leitura realizadas fora da sala de aula, os professores e professoras 
poderão relacionar essas práticas com as leituras da Escola, ajudando os alunos e 
alunas a aprenderem mais sobre outros tipos de leitura e textos que ainda não lhes 
são familiares.  
      O pressuposto de que cada leitor e leitora tem suas especificidades e sua 
história, mas que as apropriações2 estão encerradas em determinadas "condições  
 
 

                                                           
2 Apropriação: segundo Chartier (1999, p. 66-67) "apropriar-se é estabelecer a propriedade sobre algo 
(...) o conceito de apropriação pode misturar o controle e a invenção, pode articular a imposição de 
um sentido e a produção de novos sentidos".  
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historicamente variáveis e socialmente desiguais" (Chartier, 1999, XIII), permite-nos 
inferir que elementos sócio-culturais produzem características próprias para cada 
gênero, o que implica motivações diferentes para alunos e alunas realizarem as 
atividades de leitura.  
       A escolha do gênero, como uma "matriz de usos e de apropriações" (Chartier, 
1999, p.68), constitui-se, neste trabalho, um referencial de análise dos fatores sócio-
culturais e suas relações com a leitura. Tal escolha concretizou-se a partir da 
constatação de que não há, nem nos documentos oficiais (Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCNs) que servem de diretriz ao pensamento pedagógico, nem tão 
pouco nas práticas pedagógicas de ensino de leitura, uma preocupação de 
profundidade desejável, com as relações de gênero e as práticas e preferências de 
leitura de alunos e alunas. Nesse sentido, o artigo pretende servir de subsídio ao 
planejamento do trabalho com a leitura na Escola, como também servir de ponto de 
partida para futuras discussões e reflexões.   
 
 
2. Um Estudo de Caso 
 
 
       Com o intuito de identificar os fatores sócio-culturais, relativamente ao tema 
práticas de leitura e os fatores sócio-culturais intervenientes, procedeu-se um 
levantamento de dados a partir de um grupo de alunos e alunas da E.E.B. Lauro 
Muller de Florianópolis, todos pertencentes à comunidade do Maciço Central 3.    
       De acordo com Zago (2003, p. 287), "os instrumentos adotados para coleta de 
dados ganham sentido quando articulados com a problemática de estudo". O estudo 
de caso caracteriza-se como um recurso que permite que se compreendam algumas 
especificidades da comunidade investigada, no caso, a comunidade do Maciço 
Central. Alunas e alunos desta comunidade foram escolhidos para a coleta dos 
dados por representarem o perfil de uma comunidade com traços sócio-econômicos 
bem definidos.  
       Os instrumentos de pesquisa utilizados consistiram em um roteiro de entrevista 
e um questionário aplicados junto a um grupo de alunos e alunas e seus familiares 
no ano de 2005. Os sujeitos sociais investigados e investigadas nesta pesquisa 
foram vinte alunos (20) e as vinte (20) alunas do Ensino Fundamental da E.E.B. 
Lauro Müller, bem como seus familiares.  
      

                                                           
3 O Maciço Central, o espaço social dos alunos e alunas, sujeitos investigados, situa-se na cidade de 
Florianópolis – SC.  Segundo dados do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF, 
1993) sobre o perfil das áreas carentes do município, dentre as quais está o Maciço, cerca de 70% 
das famílias têm renda média entre 0 e 3 salários mínimos. Estas áreas, além da carência sócio-
econômica, apresentam problemas de habitação, infra-estrutura sanitária e de equipamentos 
urbanos. Fonte: dados fornecidos gentilmente, em forma de jornal, documentos, dentre outros, pela 
Direção da E.E.B. Lauro Müller. 
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       A entrevista foi o instrumento utilizado para obtenção de dados sobre práticas 
de leitura dos alunos e das alunas. Este instrumento não somente serviu para obter 
dados sobre as práticas de leitura dos alunos e alunas e de seus familiares, mas 
para traçar o perfil sócio-cultural da comunidade em que vivem os entrevistados 
(vide: Ulysséa, 2006).  
       Além da entrevista, o outro procedimento metodológico utilizado no 
levantamento de dados foi a aplicação de um questionário junto aos familiares pelos 
alunos e alunas entrevistados. Este teve por finalidade possibilitar o acesso ao 
contexto sócio-cultural da comunidade do Maciço Central e, principalmente, servir 
como instrumento de obtenção de informações sobre as práticas e preferências de 
leitura dos familiares, além do cruzamento com os dados obtidos a partir das 
entrevistas com seus filhos e/ou suas filhas. 
       O presente trabalho tem como referencial os trabalhos de Roger Chartier a 
respeito das práticas de leitura e reuniu elementos de investigação baseados nos 
estudos sociológicos e pertinentes ao quadro mais geral da Sociologia de Pierre 
Bourdieu.  De acordo com estudos teóricos de Chartier (1990), os processos das 
representações sociais, tais como as representações de leitura, são analisados de 
maneira associada ao estudo das vivências sociais e culturais mais particulares do 
cotidiano4 vivenciado pelo sujeito. A partir dessa premissa, buscou-se identificar, nas 
práticas cotidianas dos sujeitos investigados e investigadas, suas práticas de leitura. 
      Estender a pesquisa à família tem uma relevante significância teórico-
metodológica, haja vista o papel da família como "transmissora do capital cultural"5 
(Romanelli, 2003, p. 249), como grupo que orienta as relações sociais dos filhos, 
além de "orientar a ação dos filhos na aquisição do capital escolar." (Romanelli, 
loc.cit.) 
       A família, como um "grupo concreto de convivência, no interior do qual ocorre a 
socialização dos filhos e a construção de habitus6" (Romanelli, 2003, p.249), 
constitui-se uma Instituição. Como Instituição, segundo Romanelli, deve ser 
considerada no campo da cultura e como transmissora do capital cultural e do 
habitus. Reconhece-se, portanto, que o ambiente familiar desempenha papel na 
formação dos leitores e leitoras.  
       Uma vez obtidos as informações, passou-se ao procedimento de sua análise. 
Os dados coletados serviram de suporte para buscar evidências sobre as práticas 
de leitura e os fatores sócio-culturais intervenientes. 
 
                                                           
4 Chartier (1990), em consonância com Certeau (A Invenção do Cotidiano. Artes de Fazer. Petrópolis: 
Vozes: 1994), assume que é na imersão do cotidiano que as práticas e representações são criadas, 
recriadas e improvisadas. 
5 O capital cultural é constituído pelos saberes, competências e outras aquisições culturais. Este 
capital revela as desigualdades de performances segundo a classe social de origem. In: VALLE, Ione 
Ribeiro. A Obra do Sociólogo Pierre Bourdieu: Uma Irradiação Incontestável. Artigo apresentado no 
congresso: International Sociological Association – Midterm Conference Europe, Lisboa: 2003 p.13.  
6 Habitus são práticas e propriedades de cada segmento que expressam um estilo de vida, fruto de 
seu capital econômico e outros capitais) incorporados pelos sujeitos e convertidos em habitus [...] 
(Bourdieu,1988).  
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3. O Papel da Família e da Escola  
 
 
       O dados coletados apresentam a Família e a Escola como instituições sociais 
que atuam para as práticas de leitura dos alunos e alunas, sujeitos leitores e leitoras 
investigados nesse trabalho. Essas Instituições adotam práticas cotidianas e 
rotineiras que alimentam o sistema de interiorização dos sujeitos investigados, 
atuando na formação do habitus e do gosto. 
       A disponibilidade dos textos nos diversos espaços sociais a que os sujeitos 
leitores e leitoras têm acesso parece atuar para que as práticas de leitura ocorram. 
No caso das práticas de leituras apontadas pelos alunos e alunas, estas parecem 
estar relacionadas com a disponibilidade dos textos nos espaços familiar e escolar. 
Entretanto, além desses ambientes, constatou-se a existência de outros espaços 
sociais onde são partilhadas práticas e suportes de leitura pelos sujeitos 
entrevistados e entrevistadas. Trata-se das comunidades de leituras7.  
       Os resultados apontam a revista como sendo o suporte de leitura mais popular 
entre os jovens leitores e seus familiares. Dentro dessa modalidade de suporte de 
leitura, encontram-se as revistas em quadrinhos como uma preferência dos 
investigados e investigadas entre 9 (nove) e 10 (dez) anos, as revistas sobre beleza,  
as revistas de esporte e os contos de fadas. 
       Na investigação junto às famílias, os dados demonstram que as práticas de 
leitura são uma prática social presente no ambiente familiar. Essas práticas variam 
em termos de suas funções. Relativamente às práticas realizadas em casa, 
verificam-se as funções ligadas ao lazer e as funções vinculadas às práticas 
pedagógicas de leitura. 
       Pressupõe-se que as práticas de leitura como as da revista em quadrinhos, da 
revista de esporte, da revista feminina, da revista sobre artistas e eventos sociais 
são práticas de leitura relacionadas ao lazer, por não estabelecerem vínculo com as 
práticas pedagógicas de leitura. É possível fazer tal asserção uma vez que as 
mesmas práticas de leitura não estão entre aquelas apontadas pelos alunos e 
alunas como leituras realizadas na Escola.  
       No ambiente familiar, foram observadas outras práticas de leitura cuja função é 
escolar. Percebe-se, nessas práticas, uma aproximação das práticas de leitura 
realizadas em casa com as práticas de leitura realizadas na Escola.  É o caso da 
leitura de contos de fadas. Essa prática de leitura ocorre, segundo os dados 
levantados, no espaço escolar e em casa. A adoção de práticas de leitura escolar 
pela família demonstra a apropriação da concepção de leitura veiculada na Escola, 
haja vista que, por suas características, o conto de fada é uma leitura com finalidade 
pedagógica (Lajolo, 1991). 
      
 

                                                           
7 Essa questão é abordada na seção; “Práticas de Leitura: uma questão de gênero”. 
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       A família se apropria da concepção pedagógica de leitura por meio da aquisição 
do material de leitura e busca adquirir o capital cultural, aproximando-se das práticas 
de leitura da escola. Escola e a Familia são, portanto, instituições sociais que  
partilham algumas práticas sociais de leitura, uma vez que as práticas e 
representações de leituras são estabelecidas na prática por instituições como a 
Escola em conjunto com a instituição familiar. 
      Apesar de as leituras realizadas na Escola revelarem uma concepção 
pedagógica de leitura (pode-se constatar esse fato quando se evidenciou a 
utilização do livro didático como o principal suporte de leitura apontado pela turma 
da 5ª série), observou-se, entretanto, que há investimentos por parte de professores 
e professoras, que individualmente realizam um trabalho de inclusão das práticas, 
experiências de seus alunos e alunas com leitura. Exemplo disso é a utilização do 
mural como um espaço divertido de práticas de leitura citado por alunos e alunas e o 
jornal do Laurinho apontado pelos alunos e alunas da 4ª série como um dos 
suportes de leitura preferidos.   
       Esses suportes de leitura são utilizados para incluir práticas de leitura como, por 
exemplo, as práticas de leitura de poesias e de histórias escritas pelos próprios 
alunos e alunas sobre a sua comunidade, de acordo com a fala da aluna da 4ª série 
que disse: “No mural, tem texto sobre o Maciço, poesia que a gente faz e eu sempre 
vou ler”. 
       Como se pode observar, outras leituras, outros suportes e outros espaços de 
leitura são explorados pelas professoras da escola dos sujeitos investigados. Isso 
vai ao encontro do que diz Zapponi (2001), em seu trabalho sobre as práticas de 
leitura na escola. Segundo ela, além do sujeito leitor e leitora8, o professor e a 
professora e sua história de leitura têm sido esquecidos. Parece que as práticas de 
leitura na Escola ainda não estão definidas como um trabalho em conjunto. Os 
professores e professoras atuam na sua individualidade. As ações individuais de 
professores e professoras inspiram alunos e alunas e atuam para as práticas de 
leitura de seus alunos e alunas.                  
       A Família e a Escola, o professor e a professora atuam na formação do habitus 
e do gosto9. O espaço familiar atua em primeiro lugar, haja vista que esta instituição 
é responsável pelo capital cultural. O capital cultural explica por que alunos das 
classes populares não suprem as demandas de leitura na escola. Alunos das 
classes populares, cujo capital cultural é diferente do capital cultural das classes 
privilegiadas, têm dificuldade de construir sentido para as leituras da escola, se as 
práticas de leituras que a escola privilegia estão baseadas nas leituras das classes 
favorecidas pelo capital cultural. 
 

                                                           
8 A autora se refere a Chartier quando afirma que no processo de construção de sentidos, além da 
materialidade do texto, o leitor e a leitora têm sido esquecidos.” In: CHARTIER, Roger. Cultura 
Escrita, Literatura e História. São Paulo: Artmed, 1999. 
9 Segundo Bourdieu (1988), o gosto é formado culturalmente. A incorporação de práticas sociais 
transforma-se no habitus e contribui para a formação do gosto. 
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4. Práticas de Leitura: uma questão de gênero 
 
       Segundo Chartier (1998 p. 31-32), leitores e leitoras, compartilham normas, 
regras, convenções e códigos de leitura. Estes indicam a que comunidade(s) de 
leitura o leitor ou leitora pertence. Stuart Hall (apud Louro 1997, p. 25), por sua vez, 
afirma que "o sentido de pertencimento a diferentes grupos étnicos, sexuais, de 
classe, de gênero, constitui os sujeitos" (grifos meus). O gênero, como um dos 
constituintes das identidades, é construído simbolicamente sobre o que significa ser 
"mulher" ou "homem".  
       As regras, os valores e as atitudes familiares e escolares atuam como 
marcadores sociais e culturais dessa diferença. Assim que, leitoras e leitoras 
produzem sentidos para seus textos em diferentes formas que, por sua vez, 
assemelham-se àquelas formas do grupo social, étnico, etc., a que pertencem 
(Wallace, 1992). 
       Os dados coletados nesse trabalho dão visibilidade a essas diferenças ao 
revelar comunidades de leituras femininas e de leituras masculinas. Consideram-se, 
nesse caso, as revistas, suportes de leitura populares entre os sujeitos leitores e 
leitoras investigados. Constata-se, todavia, que esse suporte de leitura apresenta 
um público bastante definido, em função do assunto que veicula. As revistas que 
tratam de beleza e moda aparecem como uma revista lida por meninas, enquanto 
que as revistas que tratam de assuntos relacionados ao esporte é lido 
exclusivamente por meninos.      
       No questionário aplicado junto aos familiares dos alunos e alunas, são relatadas 
as leituras sobre beleza e moda como práticas realizadas pelas mães e irmãs. As 
leituras de jornal estão associadas aos pais dos entrevistados e entrevistadas. Em 
uma perspectiva histórico-cultural, as práticas e representações10 de leitura fazem 
parte do cotidiano de nossos alunos e alunas e são agentes constituidores de 
imagens vinculadas a praticas femininas e masculinas de leitura. Essas relações 
sociais e as práticas cotidianas de leitura estabelecidas pelo habitus, e a associação 
deste com a produção cultural de gostos específicos para homens e mulheres, têm 
construído, ao longo dos anos, identidades de gênero que seguem se fazendo e 
transformando. 
       Os dados sobre as práticas de leituras apontadas pelos pais e mães dos 
entrevistados e entrevistadas confirmam um tipo mais ou menos definido de leitura 
relacionada ao mundo masculino, citam-se o jornal e a seção de esporte no jornal ou 
na revista, e um tipo de leitura relacionada ao mundo feminino, citam-se as revistas 
de beleza, livro de receita, etc. 
       
 
 

                                                           
10 Para Chartier (1990, p.184) “a representação é o instrumento de um conhecimento mediato que faz 
ver um objeto ausente através de sua substituição por uma ‘imagem’ capaz de o reconstituir em 
memória e de o figurar tal como é”.  
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        Socialmente, as diferenças de gênero são representadas pela criação do 
universo masculino e feminino. O universo feminino ainda possui como referência o 
doméstico e o privado, assim como o universo masculino tem como referencial o 
sustento da casa e a informação.  
 

 O modo como o sujeito, em relações sociais atravessados por 
diferentes discursos, símbolos, representações e práticas, vão 
construindo identidades, arranjando e desarranjando suas formas de 
estar no mundo Louro (1997, p. 28). 

 
       Assim como os sujeitos, também os leitores vão constituindo suas identidades. 
É nas práticas cotidianas, rotineiras e comuns que se constrói o aluno leitor e a 
aluna leitora. É por meio de discursos, símbolos e representações que ele lê e 
compreende o seu "mundo". 
       O leitor e a leitora são sujeitos que produzem sentidos para suas leituras, 
portanto estes apropriam-se de forma diferente dos sentidos. De acordo com 
Chartier, os leitores e leitores são sujeitos inventores e inventoras de suas leituras, 
entretanto, a leitura está associada a papéis específicos atribuídos aos leitores e 
leitoras. Esse papel é limitado, pois se lê a partir de seu mundo social e 
culturalmente construído. 
       Os papéis não são somente privados, mas são indicativos de uma sociedade 
mais ampla, ou de um grupo social, ou de uma comunidade. As preferências dizem 
algo sobre o pertencimento do leitor e da leitora à comunidade. Ao crescerem em 
comunidades de leitura, leitores e leitoras terão familiaridade com determinados 
textos. 
        Assim o leitor e a leitora identificam com um grupo ou comunidade que, por sua 
vez atuam como marcadores de diferenças. Assim que por detrás de um texto em 
particular apontado pelos sujeitos leitores e leitoras, no seu contexto mediado 
institucionalmente pela Família e pela Escola, existe um conjunto de valores, de 
crenças, de conhecimentos e de comportamento esperado como parte de uma 
cultura partilhada pelo leitor e pela leitora.  
        Conforme Daly (1999), as atitudes culturais dos alunos e alunas provêem de 
seus grupos como, por exemplo, a leitura de jornais realizada pela figura masculina 
ou a leitura de romances como uma atividade pertencente ao mundo feminino. 
Histórica e culturalmente, determinadas práticas e representações de leitura que 
fazem parte do cotidiano de nossos alunos e alunas são agentes constituidores de 
imagens vinculadas a praticas femininas e masculinas de leitura.  
 
 
5. Considerações Finais 
 
       Indiscutivelmente, a leitura é uma atividade relevante em uma sociedade letrada 
como a nossa. Entretanto, atrelado ao discurso de sua relevância, constata-se uma 
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tendência, em nossa sociedade, à valorização de determinados textos e suportes de 
leitura, buscando estabelecer um ideal de leitor e de leitura.  
       No âmbito da pesquisa, os diversos espaços sociais de inserção de leitores e 
leitoras, citam-se o espaço familiar, o espaço escolar e o espaço partilhado com 
membros de grupo sociais de identificação, revelam fatores sócio-culturais que 
atuam nas práticas de leitura de nossos alunos e alunas.  
       Dentre as instituições que atuam para as práticas de leitura de nossos alunos 
alunas, encontram-se a Instituição Familiar e a Instituição Escolar. Estas instituições 
atuam para a formação do habitus e a formação do gosto pela leitura. Os dados 
coletados apontam também para a existência de comunidades masculinas e 
femininas de leitura.  
        A partir desses dados, pode-se afirmar que, para reduzir o distanciamento entre 
as práticas escolares e as demais práticas sociais de sujeitos leitores e leitoras, é 
necessário que sejam considerados os fatores sócio-culturais que atuam sobre as 
práticas de leitura de nossos alunos e alunas. A aproximação do mundo cultural dos 
alunos e alunas e o conhecimento da história de leitura dos jovens leitores e leitoras 
podem servir como uma forma de motivá-los para a atividade de leitura na Escola. 
Assim, sugere-se que, contra uma visão universalista de leitor, seja conhecida e 
reconhecida a diversidade de práticas de leitura, cujas finalidades, formas de uso e 
suportes são múltiplos.   
       As práticas de leitura de nossos alunos e alunas podem se constituir, como se 
defende neste trabalho, em um referencial para o trabalho com a leitura na Escola, 
seja no trabalho de seleção de texto de leitura realizado pelos professores e 
professoras, seja para que se possa compreender como nossos alunos e alunas 
produzem sentidos para suas leituras. 
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