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RESUMO 

 
Neste trabalho, denominado Leituras de professores: uma teoria da prática, Ernani 

Terra, sob orientação da Profa. Dra. Anna Maria Marques Cintra, apresenta 

resultados de pesquisa que investigou hábitos de leituras de professores de língua 

portuguesa de ensino médio da região metropolitana de São Paulo. O autor 

estabeleceu como objetivos identificar o que os informantes leem em seu tempo livre 

e verificar se essas leituras resultam ou não da livre escolha dos docentes. Duas 

hipóteses nortearam a pesquisa: a) as leituras feitas pelo professor de língua 

portuguesa em seu tempo livre guardam estreita relação com sua prática docente; b) 

a autonomia dos professores de língua portuguesa em decidir o que querem ler em 

seu tempo livre não é plena, pois é determinada por compromissos institucionais.  

Justifica-se este trabalho pelo fato de o autor não ter encontrado, em bibliotecas de 

três universidades do estado de São Paulo, pesquisas sobre leituras de professores 

em seu tempo livre e, especificamente, se são compartilhadas com os alunos; por 

isso essa pesquisa pode trazer subsídios que podem orientar a ação pedagógica de 

profissionais ligados ao ensino, particularmente o de leitura. O trabalho desenvolveu-

se a partir de pesquisa bibliográfica e revisão crítica da literatura concernente à 

matéria tratada nesta pesquisa, o que serviu de base para a análise e interpretação 

dos dados gerados por meio de pesquisa quantitativa e qualitativa. A abordagem 

analítica fundamentou-se em três pilares independentes, mas relacionados pelo 

tema geral da pesquisa: 1. análise das características e propriedades do tempo livre 

e das atividades de ócio e lazer; 2. panorama da leitura no Brasil; 3. análise dos 

modos de agir de professores e suas práticas pedagógicas relativamente à leitura. 

Os autores que nos deram importantes suportes teóricos foram Theodor Adorno, 

Joffre Dumazedier e Frederic Munné para o item 1; Laurence Helleweel, Marisa 

Lajolo, Regina Zilberman e Magda Soares para o item 2; Pierre Bourdieu e Michel de 

Certeau para o item 3. Os resultados da pesquisa revelaram que, para os 

professores-informantes, as leituras feitas no tempo em que eles estão liberados do 

trabalho e dos afazeres domésticos estão ancoradas em sua prática docente e em 

seu desenvolvimento profissional. 

Palavras-chave: práticas de leitura; prática docente; tempo livre; compartilhamento 
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ABSTRACT 

 

The work Leituras de professores: uma teoria da prática, by Ernani Terra, under 

orientation of Prof Dr Anna Maria Marques Cintra, presents the results of the 

research that has investigated reading habits of High-School Portuguese teachers in 

the São Paulo metropolitan area. The author’s aims are to identify what the 

informants read in their spare time and whether these readings are of free choice. 

The research follows two hypotheses: a) teachers’ spare time readings are strongly 

related to their professional practice; b) Portuguese language teachers’ autonomy in 

deciding what they want to read in their spare time is not complete, since it is 

determined by institutional needs. The author has not found research on spare time 

reading by teachers in the libraries of three universities in the state of São Paulo. Nor 

has he found studies which analyze whether they share these readings with the 

students. This research might bring subsidies to guide the pedagogical action of 

teachers, especially with relation to reading. The work was based on bibliographical 

research and on critical review of literature, which served as a basis for the analysis 

and interpretation of quantitative and qualitative data. The analysis has been bases 

upon three independent pillars that are related to the general topic of the research: 1. 

Analysis if the characteristics of free time and leisure activities; 2. Reading profile in 

Brazil; 3. Analysis of teacher’s practices in relation to reading.  Our theoretical 

support is Theodor Adorno, Joffre Dumazedier and Frederic Munné for item 1; 

Laurence Helleweel, Marisa Lajolo, Regina Zilberman and Magda Soares for item 2; 

Pierre Bourdieu and Michel de Certeau for item 3. The study reveals our 

informants’readings during the time they are freed from work and domestic chores 

are linked to their professional practice and to their professional development. 

Key-words: reading practices; teaching practices; leisure; sharing 
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Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura.  

(Sêneca) 



 

  

Introdução 

 

A eficácia de um pesquisador está no que ele procura transformar, 

não no que pesquisa. 

 (Jean Foucambert) 

 

 Esta pesquisa é, sobretudo, o relato de uma experiência significativa e 

instrutiva. Nela, procuramos investigar que leituras professores de língua 

portuguesa de ensino médio fazem quando não estão atuando profissionalmente 

em sala de aula.   

 Colocamos como postulado que professores de língua materna, dada a 

natureza de sua prática docente, devem ser necessariamente leitores, uma vez 

que leitura é, para eles, também matéria de ensino. Nossa inquietação era, 

sobretudo, identificar que leituras esses professores consomem quando 

desvinculados de seu trabalho, quanto a gêneros, autores, títulos e suportes.  

 A escolha em investigar o que leem no tempo liberado do trabalho deveu-

se fundamentalmente ao fato de que professores de língua portuguesa devem ser 

leitores cuja função, entre outras, é formar outros leitores, não só no sentido de 

tornar os discentes leitores proficientes, mas também no de despertar neles o 

interesse e o prazer pela leitura. Assim sendo, poderíamos considerá-los como 

leitores diferenciados; pois, pelo menos em tese, se enquadrariam numa classe 

de leitores modelares, com fortes compromissos institucionais. 

 Delimitamos nossa pesquisa a professores de língua portuguesa de ensino 

médio da rede pública de ensino da região metropolitana de São Paulo, em 

decorrência de razões práticas, uma vez que nela exercemos nossas atividades 

profissionais como docente e autor de livros na área de língua portuguesa. Por 

outro lado, nessa região se concentra o maior número de professores em 

atividade da rede pública de ensino do estado de São Paulo. No capítulo V deste 

trabalho - Os instrumentos de pesquisa e a geração dos dados - descrevemos 

os métodos utilizados para a geração dos dados e os caminhos percorridos para 
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sua obtenção. Os resultados obtidos podem indicar uma tendência que poderá 

ser ou não confirmada em outras regiões por meio de outras pesquisas.  

 Com este trabalho, esperamos trazer subsídios que possam orientar a 

ação pedagógica de profissionais ligados ao ensino, particularmente no que se 

refere às atividades em sala de aula que envolvam leitura; por isso, respeitadas 

as normas de um trabalho acadêmico, optamos por um estilo direto e em primeira 

pessoa do plural sem que signifique, em momento algum, que o autor esteja 

atribuindo ao leitor qualquer responsabilidade pelo que é dito.  

 

1. Tema e objetivos 

 

 Esta pesquisa tem por tema Práticas de leitura de professores em seu 

tempo livre e sua relação com suas práticas pedagógicas. Apoiados em Bourdieu 

(1983, 1998, 2007, 2008), consideramos que leituras de professores fazem parte 

de seu capital cultural. Se o capital econômico é o que lhes permite adquirir o bem 

material (livro, jornal, revista e ter acesso à internet), a apropriação simbólica 

desse material depende do capital cultural incorporado, no sentido de que é parte 

integrante da pessoa, uma disposição adquirida, um habitus.  

 Nossa pesquisa está dentro daquilo que Kuhn (2007) denomina de 'ciência 

normal', ou seja, estamos somando nossas conclusões a trabalhos já realizados e 

publicados, vale dizer, partimos de realizações já conhecidas e aceitas pela 

comunidade acadêmica como fundamento para nossas investigações. É preciso 

ter em conta, no entanto, que, ao contrário do que ocorre nas chamadas ciências 

exatas, as denominadas ciências humanas e sociais ainda não têm paradigmas1 

universalmente aceitos; por isso, neste trabalho, certos conceitos apresentados 

são, evidentemente, suscetíveis de discussão, dependendo do ponto de vista que 

se empregue na análise do fenômeno.  

                                                
1 Usamos aqui o termo paradigma no sentido que Kuhn lhe atribui. Para esse autor, paradigmas 
são “as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem 
problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (Kuhn, 
2007, p. 13). 
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 As questões levantadas geraram os seguintes objetivos de pesquisa: 

 

I. Identificar que leituras professores de língua portuguesa fazem em seu tempo 

livre. 

 

II. Verificar se essas leituras resultam da livre escolha dos professores ou se são 

determinadas pela sua atividade profissional.  

 

2. Problema de pesquisa 
 
 O interesse em pesquisar se os professores leem e o que leem quando 

não estão exercendo sua atividade laboral e, no caso de fazerem leituras em seu 

tempo livre, se as compartilham com seus alunos em suas práticas pedagógicas 

levou-nos a estabelecer nosso problema de pesquisa, formulado em duas 

perguntas que pretendemos responder, tomando como referencial teórico a 

literatura pertinente ao tema e arrolada in fine. 

 
 I. O professor de língua portuguesa é um professor-leitor, ou apenas um 

leitor de textos que utiliza em situações de ensino? 

 

 II. As leituras que os professores de língua portuguesa fazem em seu 

tempo livre são levadas para situações de ensino? 

 

3. Hipóteses 
 
  Quando iniciamos esta pesquisa, ocorreu-nos verificar se, na prática 

docente, leituras feitas pelos professores em seu tempo livre, quando 

transformadas em objeto de ensino, favoreceriam a aprendizagem, pois seriam 

mais relevantes, tanto para os alunos quanto para o professor, do que aquelas 

presentes nos materiais de apoio didático. Em outros termos, se os professores 

tivessem autonomia de escolher as leituras a serem trabalhadas com seus 

alunos, transportando para a sala de aula aquelas que fazem quando estão 
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liberados do trabalho, alcançariam melhores resultados em sua prática 

pedagógica do que teriam quando trabalhassem com leituras que não resultaram 

de sua livre escolha, mas que lhe foram impostas por outrem, seja a instituição ou 

o material didático adotado.  

 Essa tese nos tentava (e ainda nos tenta!), mas tivemos de abandoná-la 

(pelo menos por ora), já que as dificuldades para demonstrá-la nos pareceram 

intransponíveis. Teríamos de acompanhar pelo menos dois grupos de docentes, 

um formado exclusivamente por professores que trabalhassem com os alunos 

textos trazidos de seu repertório particular de leituras (não seria fácil encontrar 

tais professores), e outro, que trabalhasse com textos selecionados e 

recomendados por outrem. Acrescente-se ainda que professores nem sempre 

estão dispostos a autorizar (ou serem autorizados) a ter seu trabalho 

acompanhado in loco por pesquisadores, o que significaria mais um obstáculo a 

transpor para a realização da pesquisa. 

 Depois de algum tempo (cremos que nada menos que um semestre) 

acompanhando os dois grupos, possivelmente teríamos dados concretos para 

demonstrar ou não nossa tese. Dada a inexequibilidade dessa tarefa deixamo-la, 

pelo menos momentaneamente, de lado e passamos a considerar hipóteses que 

dissessem respeito à autonomia do professor em escolher o que quer ler em seu 

tempo livre, a natureza dessas leituras e o destino a elas dado. Ativemo-nos a 

duas que nos serviram de ponto de partida para o presente trabalho.  

 Como forma de avançar no conhecimento relativo ao tema desta pesquisa, 

pretendemos demonstrar, no percurso deste texto, que 

 

 I. As leituras feitas pelo professor de língua portuguesa em seu tempo livre 

guardam estreita relação com seu trabalho, uma vez que são feitas visando à 

prática pedagógica e ao desenvolvimento profissional.  

 

 II. A autonomia dos professores de língua portuguesa em escolher o que 

querem ler em seu tempo livre não é plena, pois é determinada por compromissos 

institucionais.  
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4. Pesquisas sobre leitura  

 

 Tem aumentado muito nas últimas décadas o número de pesquisas sobre 

leitura e essas têm sido realizadas sob arcabouços teóricos bastante 

heterogêneos. Ferreira (2001) apresenta 189 resumos de dissertações de 

mestrado e de teses de doutorado produzidas no Brasil no período de 1980 a 

1995 e Gaté (2001) ressalta que, nas últimas três décadas, as pesquisas sobre 

leitura “permitiram importantes avanços no sentido de um melhor discernimento 

do que constitui o ato de ler”. Lajolo e Zilberman também destacam a crescente 

preocupação de vários setores com a leitura ao afirmarem que 

 
Há mais de vinte anos, a leitura e seus arredores 
entraram em todas as agendas: a agenda política, a 
educacional, a acadêmica. Na agenda política, 
sucessos e falências da educação são a ela 
creditados. Na agenda acadêmica, ela é 
responsável por significativa renovação de várias 
áreas das ciências humanas, entre as quais se 
destacam os estudos literários, os estudos 
linguísticos, a história, a educação, a antropologia. 
Quer enquanto processo mental, quer enquanto 
ação individual e voluntária, quer ainda enquanto 
prática coletiva, leitura, livro e leitores inspiraram 
pesquisas de natureza histórica, de perspectiva 
teórica, de recorte metodológico. (LAJOLO e 
ZILBERMAN, 2009, p. 17)  

 
 

 Dispomos hoje de trabalhos que enfocam a leitura a partir de sua história, 

como os de Chartier (1998, 2001a, 2001b, 2002), Cavallo e Chartier (2002), 

Fischer (2006), Manguel (1997). Há também pesquisas com fundamento na 

Análise do Discurso, Maingueneau (1995, 1997, 2006), Orlandi (1996, 2000, 

2003, 2006); no sociointerativismo, Tardif e Lessard (2008), Bronckart (1999, 

2006, 2008), Kleiman (2008a, 2008b); nas teorias cognitivas, Smith (1999, 2003), 

Lencastre (2003), Solé (1998), Colomer e Camps (2002), Van Dijk (1983), 

Marcuschi (1999), Kato (2007); na Linguistica Textual, Koch (2003, 2005), Koch e 

Elias (2006), Beaugrande e Dressler (1997); na semiótica, Eco (2005, 2008). 

Existem ainda estudos que tratam da relação da leitura com os produtores e 

consumidores do material lido, Chartier (2003), Lajolo e Zilberman (2002, 2009), 
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Bragança e Abreu (2010), Schiffrin (2006). Pesquisas que tratam a leitura sob o 

prisma da interdisciplinaridade, conjugando leitura e fatores históricos e 

socioculturais dentro de uma determinada sociedade, Chartier (2001a), Zilberman 

(1999). Ressaltamos ainda o monumental trabalho de Hallewell (2005), a mais 

completa história do livro no Brasil, e que nos serviu de principal fonte para a 

elaboração do segundo capítulo deste trabalho. 

 Também não faltam pesquisas que procuram traçar o perfil do leitor 

brasileiro, suas preferências, tempo destinado à leitura e fatores que a motivam 

ou a desmotivam, como o trabalho Retratos da leitura no Brasil (2008), 

organizado por Galeno Amorim, que nos permitiu analisar os dados obtidos em 

nossa pesquisa, situando-os num contexto mais amplo, ao estabelecer relações 

de comparação. 

 Duas dessas pesquisas a que tivemos acesso procuram fazer um retrato 

do leitor brasileiro. O perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que 

pensam, o que almejam... (2004), efetuada por uma equipe de pesquisadores da 

Unesco, parte do pressuposto de que o resultado do desempenho na 

aprendizagem dos alunos não tem sido satisfatório e que a razão disso tenha raiz 

no fator docente. O perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, 

o que almejam... (2004) acrescenta ainda que, nos últimos anos, temos assistido 

a uma revalorização do papel docente por meio de políticas integrais que atuam 

em três frentes:  

 
i) ações para melhorar o perfil dos aspirantes ao 
exercício da formação docente;  
ii) estratégias destinadas a elevar a qualidade da 
formação inicial dos mestres e professores e a 
garantir processos contínuos de capacitação em 
serviço; e  
(iii) estabelecer pautas da carreira docente, que 
permitam a ascensão na categoria, sem o 
abandono da sala de aula. (O PERFIL DOS 
PROFESSORES BRASILEIROS, 2004, p. 11-
2) 

 

 A contribuição de O perfil dos professores brasileiros... (2004) foi 

apresentar dados que permitiram conhecer melhor as condições de formação e 

exercício da profissão docente, bem como as representações dos professores 

acerca de sua profissão e seu consumo cultural. Com base nisso, possibilitou 
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oferecer “um conjunto de estratégias de ação, suscetíveis de serem 

desenvolvidas, seja em nível nacional seja em nível estadual” (p.12). Dessa 

pesquisa, interessaram-nos sobretudo os dados apresentados no Capítulo 2 (O 

perfil dos professores), particularmente os relativos às práticas culturais dos 

docentes (p. 89 -106). 

 O outro trabalho, o já mencionado Retratos da leitura no Brasil (Vários 

autores, 2008), foi elaborado pelo Instituto Pró-Livro (IPL), organização criada 

pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), Sindicato Nacional dos Editores de Livros 

(Snel) e Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares (Abrelivros), cujo 

“objetivo principal é viabilizar ações para ajudar a fomentar a leitura e o livro no 

Brasil” (p. 5). Tal pesquisa, assim como O perfil dos professores brasileiros: o que 

fazem, o que pensam, o que almejam... (2004), teve abrangência nacional e 

procurou fazer um retrato dos leitores de livros no Brasil, considerando como 

leitores aqueles que leram pelo menos um livro nos três meses anteriores à 

pesquisa. Dela nos interessou particularmente verificar o que os brasileiros estão 

lendo, que gêneros, autores e obras são mais lidos, na medida em que essas 

questões também foram propostas por nossa pesquisa, mas relativa e 

exclusivamente a professores de língua portuguesa de ensino médio da região 

metropolitana de São Paulo. 

 

5. Justificativa 
  
 Se há tantas pesquisas sobre leitura e com abordagens e fundamentações 

diversas, como justificar então mais uma?  

 Entendemos que a relevância desta nossa pesquisa deve-se ao fato de 

não termos encontrado trabalhos acadêmicos que tenham investigado que 

leituras os professores de língua portuguesa fazem em seu tempo livre. 

Pesquisas que realizamos na internet e nas bibliotecas da PUC-SP, da USP e da 

Unicamp não apontaram trabalhos que investigassem especificamente esse tema. 

O universo do instigante trabalho de Ecléa Bosi, Cultura de massa e cultura 

popular: leituras de operárias, publicado pela Editora Vozes, são operárias de São 

Paulo e não docentes. Outro trabalho acadêmico que encontramos, a dissertação 

de mestrado Professor: variações sobre um gosto de classe, de Maria da Graça 
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Jacintho Setton, trata das práticas culturais de professores em sentido amplo, 

englobando cinema e música, e procurou verificar como esses produtos culturais 

são consumidos pelos docentes, mas nunca levando em conta sua transposição 

para situações de ensino. 

 As pesquisas Retratos da leitura no Brasil (2008) e O perfil dos professores 

brasileiros: o que fazem, o que pensam, o que almejam... (2004), embora 

pudessem ser usadas como referência comparativa com a nossa, não 

apresentam respostas aos problemas de pesquisa por nós levantados. A primeira, 

por não se ater exclusivamente às práticas de leituras de professores, além do 

que os informantes não se constituírem necessariamente de professores de 

língua portuguesa e ter abrangido docentes da rede pública e da particular, de 

ensino fundamental e médio (nossa pesquisa, como afirmamos, delimita-se a 

professores de língua portuguesa de ensino médio da rede pública de ensino da 

região metropolitana de São Paulo). A segunda, realizada no período que 

compreende o final de 2007 até o primeiro semestre de 2008, com 5.012 

entrevistas em 311 municípios de todos os estados da federação e do Distrito 

Federal, embora bastante rica em informações sobre hábitos de leitura, autores e 

títulos preferidos e horas dedicadas à leitura e condições de acesso ao livro, não 

teve por universo pesquisado apenas professores de língua portuguesa. Se bem 

que seus resultados possam orientar a ação de professores e demais agentes 

pedagógicos, ela não foi concebida com essa intenção. O principal norteador de 

Retratos da leitura no Brasil (2008) foi traçar um retrato do leitor brasileiro, sem se 

preocupar com questões de natureza pedagógica. Tal pesquisa “levantou hábitos, 

práticas e opiniões da população brasileira a partir de 5 anos de idade e com 

qualquer nível de escolaridade, inclusive os analfabetos” (p. 145). Também não 

procurou avaliar a qualidade das leituras, nem sequer se houve ou não 

compreensão do material lido. Ressaltamos ainda que, em ambas as pesquisas, a 

questão da transferência de leituras para situações de ensino, tratada em nosso 

trabalho, não foi objeto de investigação.  

 Nossa pesquisa, distingue-se das anteriormente apontadas por dois 

aspectos essenciais: 
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 I. Está centrada no professor de língua materna, procurando investigar em 

que medida suas práticas sociais de leitura possam vir a se tornar práticas 

pedagógicas de leitura.  

 

 II. Procura estabelecer relações entre atividades ligadas ao ócio e lazer e 

leituras cuja motivação principal está ligada à prática docente.  

 
6. Metodologia  
  

 O trabalho desenvolveu-se a partir de pesquisa bibliográfica e revisão 

crítica da literatura nacional e estrangeira concernente à matéria tratada nesta 

pesquisa, o que nos serviu de base não só para a elaboração dos capítulos 

teóricos, bem como para a análise e interpretação dos dados gerados.  

 A fim de levantar o que os professores leem em seu tempo livre e se 

compartilham essas leituras com seus alunos, aplicamos em dois momentos 

distintos do trabalho dois instrumentos diferentes para a geração dos dados, o 

que nos possibilitou confrontar e detalhar os resultados obtidos. 

 Como primeiro instrumento, foi usado um questionário previamente 

elaborado e testado (Anexo 1), que visava estabelecer as preferências de leituras 

dos professores quanto a gêneros, títulos, autores e suportes. Dos 2.000 

questionários enviados, tivemos um retorno de 192 (9,60%). Numa segunda fase, 

foram entrevistados 15 professores (todos também participantes da primeira 

fase). O período da geração dos dados estendeu-se de fevereiro de 2008 a junho 

de 2010. Os detalhes dos procedimentos relativos à geração dos dados estão 

explicitados no Capítulo V deste trabalho. 

 

7. Fundamentação teórica 
 

 Um pesquisa sobre leituras em tempo livre obrigou-nos, inicialmente a 

tentar conceituar com rigor o que vem a ser tempo livre, qual a sua natureza e 

propriedades, uma vez que, como se verá, o conceito que comumente se tem de 

tempo livre nem sempre coincide com o formulado pelos teóricos que se 

debruçaram sobre o tema. Para isso, recorrermos fundamentalmente aos estudos 
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do filósofo alemão Theodor Adorno e dos sociólogos Joffre Dumazedier e Frederic 

Munné; o primeiro, francês e o segundo, espanhol. Tempo livre, sua natureza, 

ócio e lazer são tratados no Capítulo II deste trabalho. 

 Como só se pode ler o que é publicado e como o gosto do leitor é de certa 

forma moldado pela indústria editorial, fomos buscar principalmente no 

bibliotecário britânico Laurence Hallewell o referencial teórico que nos possibilitou 

compreender como se formou um mercado leitor no Brasil e em especial a 

participação do professor nesse mercado não só como leitor, mas como 

divulgador do produto editorial publicado. Este tema é objeto de análise no 

Capítulo III.  

 O referencial teórico que nos serviu de fundamento para a elaboração do 

Capítulo IV está apoiado em autores que tratam leitura e docência numa 

perspectiva das interações humanas: Isabel Solé, Teresa Colomer, Anna Camps, 

Maurice Tardif e Claude Lessard. Quanto à relação entre leitor e produtor do 

material lido, recorremos aos estudos de Roger Chartier, Marisa Lajolo e Regina 

Zilberman. Nesse capítulo, também tecemos considerações sobre as relações 

entre professores e leitura e o que esta representa para aqueles em termos de 

capital cultural; para isso, apoiamo-nos fundamentalmente nos estudos do 

sociólogo francês Pierre Bourdieu. No historiador francês Michel de Certeau, 

fundamentamo-nos para compreender os usos que os docentes dão ao material 

lido, no que se refere às maneiras de fazer, de pensar e estilos de ação dos 

agentes sociais.  

 Os autores citados serviram como ponto de partida para a teorização deste 

trabalho e representam seu principal fundamento. Sempre que julgamos 

necessário, recorremos a outros com o intuito de complementar e, às vezes, até 

mesmo contrapor aspectos teóricos por eles levantados. 

 

8. Abrangência da pesquisa 
  

 Em nossa pesquisa, por meio de entrevistas, investigamos também que 

destinos os professores dão às leituras que fazem em seu tempo livre, 

particularmente se as transpõem para suas práticas pedagógicas, 

compartilhando-as com seus alunos.  
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 Procuramos verificar se o professor é um leitor solitário, como aquele 

retratado por Auguste Renoir no quadro A leitora, ou se é um leitor solidário, como 

no quadro As duas irmãs, do mesmo artista, e, se no caso de socializar com seus 

alunos leituras de seu repertório pessoal, como esses recebem as leituras 

compartilhadas, como se apropriam delas, se elas lhes estimulam a ler e se as 

atividades de leitura em sala de aula se tornam mais produtivas. 

 

 

 

 

 
   
	  Figura	  1:	  A	  leitora,	  óleo	  sobre	  tela	  de	  
Auguste	  Renoir,	  1875	  

 Figura	  2:	  As	  duas	  irmãs,	  óleo	  sobre	  tela	  de	  
Auguste	  Renoir,	  1889	  

 

 Compartilhar experiências, em particular leituras, é próprio da natureza 

humana. Sentimos necessidade de dividir com alguém o que a leitura nos trouxe. 

Em nossas interações cotidianas, vivemos relatando o que lemos.  Ginzburg 

(2006) narra o processo pelo qual um moleiro da região de Friuli, Itália, Domenico 

Scandella, dito Menocchio, foi condenado pela Inquisição por causa da 

necessidade que tinha de compartilhar com os outros suas leituras, que o levaram 

a uma cosmogonia originalíssima. Para ele, o mundo teria surgido de uma massa 



 

 

12 

putrefata como a do queijo do qual surgem os vermes. Menocchio consegue 

escapar da pena de morte em seu primeiro julgamento, renegando sua teoria 

sobre a origem do mundo, mas pouco tempo depois se põe a expor novamente 

em público as ideias que renegara perante a Inquisição em seu primeiro 

julgamento. Isso o leva a um segundo processo que redunda em sua condenação 

à morte. Mas, mesmo nesse segundo julgamento, e consciente dos riscos que 

corria, Menocchio insiste em querer ser ouvido pelas 'autoridades' e afirma que, 

se encontrasse pessoalmente o Papa, exporia a ele suas ideias. Nem a 

possibilidade de uma condenação à morte o impede de compartilhar o que leu.  

 Evidentemente, há de se considerar que essa leitura feita por Menocchio 

deve ser entendida num contexto de uma cultura predominantemente oral, que 

interferiria na leitura do texto, modificando-o e chegando até a alterar seu sentido. 

Mesmo sendo alfabetizado e lido, segundo Ginzburg (2006), alguns poucos livros, 

a leitura que Menochio fez do que leu teve como referente a cultura oral, 

característica de um homem do campo como ele, e não a cultura letrada, razão 

pela qual ressignificava aquilo que lia, levando-o àquela cosmogonia 

originalíssima. Devemos, no entanto, considerar que as leituras de Menocchio 

não eram feitas para acumular conhecimento, mas para fornecer-lhe ideias 

próprias para serem posteriormente discutidas. O importante não é, portanto, o 

que Menocchio leu, mas como se apropriou das poucas leituras que fez, fazendo 

uma interpretação delas a partir de sua cultura predominante oral e como, a partir 

de suas leituras, construiu uma visão de mundo que o identificava como sujeito, e 

lhe permitiu posicionar-se em relação aos outros (iguais ou superiores). 

 O compartilhamento de leituras possibilita ao professor vivenciar as 

emoções que a prática individual da leitura lhe proporcionou. No entanto, a leitura, 

como assinala Chartier (2001a), nem sempre é um ato de foro privado. Esse autor 

assevera que, historicamente, nem sempre essa forma de leitura foi dominante, 

havendo períodos nos quais o que a caracterizava era seu caráter público. 

Referências sobre leitura pública também são apontadas por Manguel (1997) e 

Fischer (2006). Consideramos, todavia, que até mesmo uma leitura solitária é, de 

certa maneira, compartilhada, uma vez que o leitor é constantemente solicitado a 

sair do texto para relacionar o que lê ao mundo em que vive e a outros textos. 

Sobre o fato de se compartilharem leituras, Petit afirma que 
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[...] cada pessoa pode experimentar um sentimento 
de pertencer a alguma coisa, a esta humanidade, 
de nosso tempo ou de tempos passados, daqui ou 
de outro lugar, da qual pode se sentir próxima. Se o 
fato de ler possibilita abrir-se para o outro, não é 
somente pelas formas de sociabilidade e pelas 
conversas que tecem em torno dos livros. É 
também pelo fato de que, ao experimentar, em um 
texto, tanto sua verdade mais íntima como a 
humanidade compartilhada, a relação com o 
próximo se transforma. Ler não isola do mundo. Ler 
introduz no mundo de forma diferente. O mais 
íntimo pode alcançar neste ato o mais universal. 
(PETIT, 2008, p. 43) 
 

 

 Nosso objetivo não foi apenas compor um retrato desse professor-leitor, 

levantando seus hábitos de leitura, gêneros, temas e autores preferidos, leituras 

que o marcaram e se as socializa ou não. Procuramos também investigar se o 

professor se reconhece como leitor, que representações faz de si e da leitura e se 

é um leitor autônomo ou autômato. 

 Respaldado pelos estudos de Certeau (2007), nossa preocupação foi 

investigar e analisar as práticas de leitura dos indivíduos que as vivenciaram de 

fato, no caso os professores-informantes de nossa pesquisa. Em vista disso, 

consideramos que era preciso dar voz ao professor para que ele fosse narrador 

de sua própria história, para que se sentisse sujeito de sua fala e não um 

reprodutor acrítico de um discurso constituído que circula socialmente. Dar voz ao 

professor, torná-lo um sujeito real, historicamente constituído, fazendo-o se 

conhecer por meio de sua linguagem, constituindo significados, tem o condão de, 

ao torná-lo sujeito de sua própria história, não permitir sua alienação. Nas 

entrevistas que realizamos, agimos de forma a deixar que os informantes 

assumissem um discurso próprio, deixando que sua fala fluísse livremente, 

interferindo o mínimo necessário e apenas quando nossa intervenção fosse 

necessária para esclarecer pontos que ficaram obscuros nos depoimentos. 

 Usamos aqui o termo narrador no sentido que lhe confere Benjamin (1994), 

como aquele que tem a capacidade de intercambiar experiências que passam de 

pessoa para pessoa. Dando voz ao professor, podemos verificar como constitui 

seu habitus (Bourdieu), que saberes incorporados possui e como mobiliza esses 

saberes nas práticas cotidianas de sala de aula. Para Tardif e Lessard, é preciso 
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[...] fazer uma crítica resoluta das visões normativas 
e moralizantes da docência, que se interessam 
antes de tudo pelo o que os professores deveriam 
ou não fazer, deixando de lado o que eles 
realmente são e fazem. (TARDIF e LESSARD, 
2008, p. 36) 
 

 

 Como bem ressalta Jennifer Nias (apud Nóvoa, 2007, p. 9), “o professor é 

a pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor”. 

 Na sociedade pós-industrial, há cada vez menos espaço para o relato de 

histórias de vida, na medida em que se valoriza o produto do trabalho e não 

aquele que o fez. Quando se confere ao sujeito a possibilidade de narrar sua 

própria trajetória, ele passa a dar forma à matéria narrada, definindo-se em 

relação ao outro, constituindo-se sujeito dialógico, reconhecendo-se em seu 

relato. Nóvoa (2007) afirma que a crise de identidade por que passam professores 

nos últimos vinte anos decorre de uma separação entre o eu pessoal e o eu 

profissional.  

 Para a compreensão do professor não só como leitor e educador, 

procurando conhecê-lo não apenas como sujeito que desempenha uma função 

social, mas também como indivíduo, recorremos a autores cujos trabalhos se 

voltam essencialmente para a investigação da pessoa do professor como 

indivíduo que tem uma história a contar, bem como àqueles que se voltam 

sobretudo para o papel do professor na escola como produtor de conhecimentos 

e sua relação com os alunos: Silva (1998, 2005), Lerner (2002), Foucambert 

(1994), Tardif e Lessard (2008), Colomer e Camps (2002), Solé (1998). Como as 

relações que se estabelecem na escola reproduzem as relações sociais, tivemos 

de nos aportar particularmente nos estudos de Bourdieu (1983, 1998, 2007, 2008) 

e Bourdieu e Passeron (1975). 

 O escopo da pesquisa está centrado não só nas leituras que os 

professores fazem em seu tempo livre, seja ela de obras literárias, incluindo 

jornais, revistas e páginas da web, mas também nos destinos que os professores-

leitores dão a elas e, em particular, nos usos que fazem de suas leituras privadas 

em situações de ensino, vale dizer, por meio das entrevistas, em que se deu voz 

aos professores-informantes, procuramos identificar também a leitura como 

constitutivo de relações sociais e interativas entre professores e alunos.  



 

 

15 

 Apoiados em Certeau (2007), preocupamo-nos não apenas com os bens 

culturais que os professores adquirem, que vão formar, nas palavras de Bourdieu, 

seu capital cultural, mas nos destinos que dão a eles em suas práticas 

pedagógicas cotidianas, nos modos de agir, nas suas artes de fazer, no seu 

comportamento tático. Se, num primeiro momento, nossa investigação recaiu 

sobre o que os professores leem, foi para, posteriormente, dando voz a eles, 

ouvindo suas histórias de vida, tornando-os sujeitos de seus discursos, vendo-os 

como indivíduos, saber como se apropriam e que usos dão ao material lido e se o 

que leem interfere ou não em sua prática pedagógica.  

9. Percurso estabelecido 

 Das pesquisas a que tivemos acesso, as centradas no aluno procuram 

mostrar, sobretudo, como se forma o aluno-leitor, como se dá a compreensão, 

que estratégias são acionadas no ato da leitura e que mecanismos cognitivos e 

metacognitivos estão presentes no processamento do texto durante a leitura. As 

centradas no professor atêm-se, sobretudo, aos procedimentos pedagógicos que 

ele deve desempenhar para formar alunos-leitores e sua atuação como mediador 

e modelo de leitor. O professor é tratado, principalmente, como agente de um 

processo pedagógico de ensino e aprendizagem, relegando-se a um segundo 

plano o fato de ele ser um sujeito ideologicamente constituído num espaço 

histórico e social cuja prática pedagógica é marcada pela interação. A ênfase de 

grande parte dessas pesquisas focava não o indivíduo que possui emoções, 

ansiedades, expectativas, mas a função social exercida por ele.  

 Entendemos que, para compreender o sujeito social em sua prática 

docente, é necessário que se conheça o indivíduo, dando voz a ele, estimulando-

o a produzir discursos sobre sua prática docente num espaço de interlocução; 

pois, segundo Certeau (2007, p. 38), “cada individualidade é o lugar onde atua 

uma pluralidade incoerente (e muitas vezes contraditórias) de suas determinações 

relacionais”.   

Arroyo lembra que, quando se fala em educação, pensa-se em escola e 

não nos profissionais que lá atuam, ao contrário do que ocorre em saúde.  

 
[...] quando pensamos na saúde de nossos filhos, 
ou da infância, não pensamos no hospital, mas no 



 

 

16 

médico. Saúde nos lembra os médicos. Educação 
nos lembra a escola e não seus profissionais, os 
educadores. (ARROYO, 2000, p. 10)  
 

 
 Daí nossa opção pelas entrevistas dirigidas, usadas na segunda fase da 

geração de dados. Parodiando João Cabral de Melo Neto, um professor sozinho 

não tece uma manhã. Destarte, seu discurso não pode ser analisado, afastando-o 

da teia de enunciados com os quais dialoga. Dando voz ao professor, 

observamos que sua fala faz parte de uma cadeia de atos de fala e que funciona 

como resposta a enunciados que circulam socialmente, prolongando-os e com os 

quais trava uma relação polêmica. Como afirma Calvino (1999), “Toda palavra 

pronunciada permanece e pode reaparecer a qualquer momento, com ou sem 

aspas”. 

 Como a linguagem é dialógica e polifônica (Bakhtin, 2000, 2002, 2005), 

podemos ouvir na voz do professor transversalmente a voz de um discurso 

coletivo, por isso não podemos isolar a fala dos professores da cadeia de 

discursos com os quais dialoga e, ao analisá-lo, observar como o sujeito falante 

se apropria, filtrando, de um discurso coletivo. Portanto, para a interpretação das 

falas dos professores, devemos imergir nas redes de enunciados em que se 

inserem. Para Bakhtin 

 
A verdadeira substância da língua não é constituída 
por um sistema abstrato de formas linguísticas nem 
pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 
psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada 
através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade 
fundamental da língua. (BAKHTIN, 2002, p. 123) 
 

 

 Desse modo, torna-se fundamental abandonar a perspectiva de um 

cientificismo positivista, que reinou tanto nas ciências sociais quanto nas ciências 

exatas. Num modelo de pesquisa de base positivista, os fenômenos a serem 

investigados são dados como prontos, acabados, reinando uma falsa noção de 

neutralidade do pesquisador, na medida em que o conhecimento é construído 

solitariamente. Não há, pois, diálogo, interlocução. Outro problema decorrente de 

uma abordagem positivista é a generalização e a geração de modelos 
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decorrentes da quantificação e dos procedimentos estatísticos, que, buscando a 

universalidade, não dão conta dos modos de agir individuais. Em sua tese de 

doutorado, Luciene Manera Magalhães ressalta que  

 

Na tradição positivista, a realidade é tomada como 
única, pois é o resultado da percepção de um único 
sujeito: o pesquisador. Os fenômenos sociais são 
estudados enquanto algo dado, cientificamente 
acabado. Pesquisador, sujeitos e dados são 
concebidos como desvencilhados entre si. Esta 
perfeita separação entre pesquisador, sujeitos e 
dados, defendida, pela tradição positivista é 
ilusória. [...] Essa ilusão de neutralidade tem sua 
motivação na concepção epistemológica 
sustentada pela tradição positivista, a qual concebe 
o conhecimento de forma monológica, ou seja, o 
conhecimento nesta perspectiva, seria constituído 
solitariamente, individualmente pelo pesquisador. 
(MAGALHÃES, 2005, p. 29) 
 

 

 Santos (2000) contesta o fato de que conhecer é quantificar, afirmando 

ainda que a quantificação resulta na redução da complexidade. No mesmo 

sentido, Giard (2007), na apresentação de A invenção do cotidiano, de Michel de 

Certeau, chama a atenção sobre as restrições que esse autor faz aos 

procedimentos baseados exclusivamente na coleta estatística, uma vez que eles 

apreendem o material das práticas cotidianas, mas não a sua forma, mostrando 

apenas aquilo que é homogêneo. 
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10. Estrutura do trabalho  
  

 Para alcançar o objetivo desta pesquisa, estruturou-se este trabalho em 

uma introdução, cinco capítulos, conclusão, referências bibliográficas, índices e 

anexos.   

 O Capítulo I visa essencialmente a estabelecer o contexto em que surge e 

se desenvolve esta pesquisa. Nele, reportamo-nos a outras pesquisas que 

guardam relação com o tema deste trabalho e apresentamos dados relativos às 

políticas voltadas para a leitura no Brasil.  

 Como o objetivo da pesquisa é investigar o que os professores leem em 

seu tempo livre, no Capítulo II procuramos, com base na literatura, conceituar 

tempo livre, estabelecendo suas características e propriedades. Como esse, 

muitas vezes, é confundido com ócio e lazer, tivemos de distinguir, com base na 

teoria, o que caracteriza essas duas atividades e sua relação com o tempo livre, 

visto como aquele que restou liberado do trabalho e das obrigações domésticas.  

 No Capítulo III, apresentamos um panorama da leitura no Brasil e como se 

criou e se desenvolveu um mercado leitor no país a partir da chegada da família 

real portuguesa em 1808, procurando mostrar o desenvolvimento da indústria 

editorial brasileira e sua relação com o professor.  

 O Capítulo IV é voltado a uma revisão da literatura concernente à leitura e 

seu ensino. Como um dos temas da pesquisa é a transferência de leituras feitas 

pelos professores em seu tempo livre, detivemo-nos também nas relações 

intersubjetivas que norteiam as ações pedagógicas. 

 O Capítulo V está centrado na análise e interpretação dos dados gerados 

na pesquisa por meio de dois instrumentos diferentes, questionário e entrevistas 

estruturadas. Nele, apresentamos e analisamos os dados gerados, destacando as 

leituras que os professores declararam fazer em seu tempo livre e suas 

preferências, classificando-as a partir de gêneros, autores, títulos e suportes. 

Verificamos ainda as representações que os professores-informantes fazem da 

leitura e se transpõem leituras que fazem em seu tempo livre para situações de 

ensino. A interpretação desses dados possibilitou-nos fazer um retrato do 

professor-leitor pesquisado.  
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 Por fim, fechamos este trabalho, apresentando as conclusões a que 

chegamos a partir dos dados gerados e interpretados à luz do aparato teórico 

utilizado. 

  

 Exposta a origem e a estrutura da pesquisa e, definido o percurso 

estabelecido, é o momento de começar a percorrê-lo. É o que começamos fazer a 

partir do capítulo que segue, em que apresentamos o contexto em que se 

desenvolveu este trabalho. 
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Capítulo I 

Contexto da pesquisa 

 

Seria bom comprar livros se pudéssemos comprar também o tempo para 

lê-los, mas, em geral, se confunde a compra de livros com a apropriação 

de seu conteúdo. 

Arthur Schopenhauer 

 

 É comum a afirmação de que o brasileiro não lê. Quando o discurso sobre 

leitura volta-se para escola, a voz corrente é que ou os alunos não leem, ou leem 

muito pouco. Num discurso bastante difundido, mas não muito assumido por seus 

produtores, fala-se também que, mesmo os professores de língua materna, 

aqueles que por dever de ofício têm o encargo de trabalhar mais 

sistematicamente as atividades de leitura, também leem pouco.  

 Cintra, tomando por base enquete realizada em curso para capacitação de 

professores por ela ministrado, mostra que, indagando dos professores o que 

liam, constatou que a maior parte deles informou “que só liam aquilo que 

mandavam seus alunos lerem e, quase todos, cientes do politicamente correto, 

afirmaram gostar de ler, mas não disporem de tempo para a leitura” (CINTRA, 

2008, p. 35). 

 As 'explicações' que se têm dado para o baixo índice de leitura dos 

brasileiros são inúmeras. Arrolamos algumas: 

 

a) faltam políticas públicas de incentivo à leitura;  

b) o preço do livro é caro;  

c) há dificuldade de acesso a livros e a bibliotecas públicas2;  

                                                
2 Na contramão de uma política que incentive as pessoas a frequentar bibliotecas públicas, o 
prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, assinou em 1º de fevereiro de 2008 decreto determinando 
o fechamento de quatro bibliotecas públicas municipais (decreto 49.172 de 31/1/2008). 
Acrescente-se que São Paulo, que é a cidade mais bem servida de bibliotecas públicas, possui 
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d) a escola não estimula a formação de leitores;  

e) o número de analfabetos no Brasil, incluindo os funcionais, é significativo; 

f) há uma forte tradição de oralidade em nossa cultura;  

g) há um forte poder de sedução de novas tecnologias em detrimento do livro;  

h) há escassez de livrarias.  

 

 Dessas 'explicações' a de que faltam políticas públicas de incentivo à 

leitura não condiz com o que se tem observado no Brasil nas duas últimas 

décadas. Como veremos ainda neste trabalho, as ações governamentais de 

incentivo à leitura têm sido várias, basta que se observem os vários programas 

governamentais de distribuição gratuita de livros. A afirmação de que no Brasil o 

livro é caro também é passível de discussão. Se há publicações cujo preço é alto, 

devido à baixa tiragem ou por se tratar de edições 'de luxo', há também edições 

populares cujo preço é igual ou até mesmo inferior a de uma entrada de cinema. 

Ressaltamos ainda que existe a possibilidade de leitura gratuita de obras que 

estão em domínio público, por meio do site www.dominiopublico.gov.br. Quanto 

aos professores, objeto desta pesquisa, é preciso salientar que, em decorrência 

da prática de divulgação das editoras, esses recebem gratuitamente não apenas 

livros didáticos, mas também obras de literatura e de interesse geral. Portanto, é 

preciso relativizar a afirmação de que o acesso ao livro no Brasil é dificultado pelo 

preço. A assertiva de que a escola não estimula a formação de leitores também 

deve ser vista com reservas por ser generalizante.  

 A declaração de que há escassez de livrarias deve também ser analisada 

com cuidado. Reportagem do jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 02 de 

agosto de 2010, p. E6, informa que, no Brasil, há uma livraria para cada 64 mil 

habitantes, "...quando o proposto pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) é de uma para cada 10 mil". Além de 

poucas, as livrarias estão concentradas na região Sudeste e, segundo Earp e 

Kornis (2005), 90% dos municípios brasileiros não têm sequer uma livraria. 

Evidentemente, isso é verdadeiro se levarmos em conta apenas as chamadas 

livrarias físicas onde se vendem livros novos. No entanto, é cada vez mais 

frequente as compras de livros em lojas de livros usados (sebos), bancas de 

                                                                                                                                              
100 bibliotecas, contando as que estão instaladas nos Centros Educacionais Unificados (CEUs), 
quando deveria ter o triplo. 
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jornais e por meio de lojas virtuais, mesmo que não sejam exclusivamente 

livrarias, como é o caso de sites como Submarino, Americanas e Fnac, que 

comercializam além de livros, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, games, 

telefones celulares e equipamentos de informática. Mesmo numa época em que 

não existiam livrarias virtuais, ações como as praticadas pelo Clube do Livro (cf. 

Capítulo III) possibilitaram que livros chegassem a leitores, mesmo onde não 

houvesse livrarias. No Capítulo III, comentamos ainda as vendas de livros pelo 

sistema porta em porta, modalidade de venda bastante antiga e atualmente em 

franca expansão. Dados mostram que em 2008 esse segmento já representava 

13,7% das vendas de livros, o equivalente a 28,9 milhões exemplares. 

(STRECKER, 2009) 

 A ideia circulante de que há no Brasil uma crise da leitura também deve ser 

vista com ressalvas. Há de se questionar, antes de mais nada, de quem é esse 

discurso. De que lugar se fala que há no Brasil uma crise do livro e, por extensão, 

da leitura? Trata-se do discurso dos editores, dos livreiros, ou dos agentes 

educacionais? Como veremos ainda neste capítulo, editores não podem falar em 

crise do livro, uma vez que sua produção cresce a cada ano. Na realidade, tem-se 

um excesso de oferta e, portanto, não se consegue ler tudo o que se publica. Tal 

fato leva os leitores a fazer escolhas. Um dos objetivos desta pesquisa é 

investigar as opções feitas por nossos professores e em que medida essas 

escolhas são determinadas institucionalmente. Como se verá, a autonomia que os 

professores têm em decidir o que vão ler não é plena, pois sofre restrições 

impostas pelo seu trabalho, que, além de restringir o tempo livre para a leitura, 

determina o que devem ler. Como demonstraremos no percurso deste trabalho, o 

professor não lê o que quer, mas o que sua atividade docente o obriga a ler. 

 Chartier (2001b) identifica um discurso que surge no campo da educação 

em que professores e demais agentes educacionais associam uma suposta ‘crise 

da leitura’ à existência de uma cultura de massa e ao alto preço dos livros. Como 

vimos, o preço dos livros não é justificativa para uma possível 'crise da leitura' e 

afirmação de que 'a existência de uma cultura de massa' também é responsável 

por essa 'crise' deve ser vista com ressalvas, dado o caráter genérico e ambíguo 

da expressão 'cultura de massa'.    

 Earp e Kornis (2005) sustentam que há um descompasso entre a imensa 

oferta de livros e uma limitadíssima capacidade de absorção da produção editorial 
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pelos consumidores individuais. Para esses autores, há dois tipos de 

consumidores de livros: os que querem acumular livros e os que consomem livros 

para ler. Esses são de dois tipos: os que leem por necessidade profissional e os 

que leem em seu tempo livre.  

 Os dados obtidos por nossa pesquisa, no entanto, revelaram que para os 

professores-informantes leitura em tempo livre e leitura por necessidade 

profissional não são excludentes, uma vez que, usam o seu tempo livre com 

leituras decorrentes de necessidades profissionais. Nossa pesquisa revelou 

também que o conceito de tempo livre, como proposto pelos teóricos em que nos 

apoiamos ("tempo livre é aquele que restou liberado do trabalho e das obrigações 

domésticas") não se aplica aos professores-informantes, uma vez que para eles 

tempo livre se confunde com tempo de trabalho. 

 Como atualmente as pessoas dispõem de pouco tempo livre, as horas 

dedicadas à leitura por ócio ou lazer3 são cada vez mais escassas. Isso acarreta 

que os leitores vão buscar leituras que estejam mais facilmente a seu alcance e 

que lhes sejam interessantes e de baixo custo de tempo e dinheiro.  

 O fator econômico pode sim restringir o acesso ao livro à grande parte da 

população brasileira; mas, ao contrário do que se pode imaginar, não são apenas 

as pessoas de menor renda que não compram livros. 

 
Para os economistas Fábio Sá Earp, da UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro), e George 
Kornis, da Uerj (Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro), que realizaram no ano passado um estudo 
sobre o mercado editorial brasileiro a pedido do 
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social), parte da explicação do 
problema com as vendas de livros está também no 
fato de as famílias de maior renda terem passado a 
dividir seu orçamento com outros gastos, como 
telefones celulares, TV a cabo e internet."  
(Folha de S. Paulo, 17/9/2005, disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq170920
0507.htm>, acesso em abril de 2010) 

 
 

Apesar das políticas públicas de fomento à leitura, dados estatísticos 

comprovam que, numa comparação com países desenvolvidos, o índice de leitura 

no Brasil é muito baixo. A já citada pesquisa Retratos da leitura no Brasil (2008) 
                                                
3 A distinção entre ócio e lazer é contemplada no Capítulo 2 (Tempo Livre) deste trabalho. 
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mostra que, no Brasil, o número médio de livros lidos per capita é 1,8. Na 

Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, o número médio é, respectivamente, 

4,9; 5,1 e 7.  

O jornal Folha de S. Paulo de 17 de setembro de 2005 informa que, 

segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), realizada em 2003, o gasto médio das famílias 

brasileiras com livros, jornais e revistas, em quase todas as classes sociais, é 

menor que as despesas médias com cigarro, perfume ou cabeleireiro e 

manicure.4  

 O discurso corrente de que novas tecnologias afastam as pessoas de 

práticas de leitura é contestado por alguns estudos. Realmente, a informática 

pode afastar as pessoas, sobretudo os mais jovens, dos livros, mas não 

necessariamente da leitura. 

 A pesquisadora norte-americana Eleanor Maccoby, citada por Melo (1999), 

afirma que novas tecnologias não reduzem o interesse pela leitura. Para essa 

autora, elas funcionam como um elo estimulador para a leitura e cita o fato de que 

pessoas que assistem a um filme podem se sentir motivadas a ler o livro que lhe 

deu origem. Essa afirmação pode ser comprovada, se observarmos que no Brasil 

é praxe o relançamento de livros que deram origem a filmes ou a minisséries de 

tevê. É o caso, só para citar alguns exemplos, das obras Hilda Furacão, de 

Roberto Drummond, Memorial de Maria Moura, de Rachel de Queiroz, Presença 

de Anita, de Mario Donato, A casa das sete mulheres, de Letícia Wierzchowski, 

que deram origem a minisséries na Tevê Globo. Em 2008, o lançamento do filme 

Ensaio sobre a cegueira, de Fernando Meirelles, fez com que o livro homônimo do 

escritor português José Saramago fosse relançado pela Editora Companhia das 

Letras e voltasse a ocupar o ranking dos mais vendidos na categoria ficção. 

 As editoras, conscientes de que filmes costumam levar à leitura dos livros 

que lhes deram origem, procuram atrair leitores, mudando o título do livro, quando 

esse não corresponde ao dado à versão para o cinema. É o caso do livro de 

Antonio Skarmeta, Ardente paciência, que teve o título no Brasil mudado para O 

                                                
4 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1709200507.htm>, acesso em abril de 

2010. 
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carteiro e o poeta para coincidir com o nome do filme dirigido por Michael 

Radford. Bamberger confirma essa tendência ao afirmar que 

 
Pesquisas provaram que os livros discutidos nos 
meios de comunicação de massa e os que 
fornecem motivo para filmes tornam-se best-sellers 
e são muito populares nas bibliotecas. Muitas 
pessoas que não têm o hábito de ler ou não estão 
familiarizadas com as possibilidades de escolhas 
de livros são frequentemente “induzidas à leitura” 
por apresentações dos meios de comunicação de 
massa ou pela familiarização com o assunto e com 
os atores. (BAMBERGER, 2006, p. 84)  

 

 Quanto à leitura de professores, é comum afirmar-se que a excessiva 

jornada de trabalho, muitas vezes em até três turnos, com a consequente 

diminuição do tempo considerado livre, impede que se dediquem a atividades de 

leitura.  

 Mudando o foco para os alunos, o baixo índice de leitura desses tem sido 

apontado como causa do fracasso escolar. O desempenho de alunos brasileiros 

em programas de avaliação, como o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA)5, vem confirmar esse fracasso. Os resultados do PISA 2009 

apontam que, embora entre os anos 2001 e 2009 o índice tenha evoluído em 37 

pontos (no item leitura, a evolução foi menor: 16 pontos), o Brasil ocupa ainda a 

incômoda 53a posição, entre os 65 países que fizeram o exame. Esses e outros 

dados estão disponíveis no site da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), www.ocde.org, entidade responsável pelo 

PISA. 

 Pesquisas empíricas têm procurado verificar a relação dos brasileiros com 

os livros e os resultados apresentados têm colocado em xeque a asserção de que 

o brasileiro não lê ou lê muito pouco. Por outro lado, dados econômicos relativos 

à cadeia produtiva do livro têm apontado que a indústria editorial brasileira está 

em constante crescimento para atender a uma demanda cada vez maior de 

leitores-consumidores. A cada ano publicam-se e vendem-se mais livros; o 

                                                
5 O PISA é um programa internacional de avaliação comparada cuja principal finalidade é produzir 
indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos na 
faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na 
maioria dos países. Fonte:<http://www.inep.gov.br>, acesso em abril de 2009. 
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governo brasileiro é o maior comprador de livros do mundo6; feiras e bienais de 

livros recebem um público maior do que nos eventos que o antecederam; novas 

editoras surgem para conquistar novos nichos de mercado, como é o caso de 

editoras voltadas para os segmentos GLS e afrodescendentes; nos grandes 

centros urbanos, inauguram-se megalivrarias, que não são apenas ponto de 

venda de material para ser lido, mas também locais para a aquisição de outros 

bens de consumo, como CDs, DVDs, blurays, equipamentos eletrônicos, de 

informática e de telefonia móvel; muitas delas dispondo de áreas para café e 

leitura. A venda de livros estendeu-se das livrarias convencionais a bancas de 

jornais, a redes de supermercados e a lojas virtuais7, que vendem, além dos 

tradicionais livros impressos em papel, livros digitais, que podem ser baixados 

para serem lidos posteriormente em aparelhos destinados a esse fim (e-readers). 

Atualmente, praticam-se vendas diretas nas escolas, em barracas nas feiras de 

livros, e no tradicional sistema porta em porta. O mercado de livro para crianças e 

adolescentes não para de crescer, basta que se observe o alto índice de vendas 

dos livros de Ruth Rocha, Pedro Bandeira, J.K. Rolling (Harry Potter) e, mais 

atualmente, o fenômeno editorial de Stephenie Meyer (Crepúsculo, Eclipse, Lua 

Nova, Amanhecer e A hospedeira).  

 Com a internet, possibilitou-se o acesso gratuito a obras que caíram em 

domínio público. Pelo site www.dominiopublico.gov.br, podem ser baixadas 

gratuitamente obras de Machado de Assis, José de Alencar, Aluísio Azevedo, 

Raul Pompeia, Eça de Queirós, Fernando Pessoa, Shakespeare, entre outros. 

 Esse aumento do consumo de leitura reflete o que ocorre em países 

economicamente desenvolvidos. Não se trata, pois, de um fenômeno exclusivo do 

Brasil. Barker e Escarpit ressaltam que 

 
Em 1971, a produção mundial de livros era de 
cerca de 500 milhões de títulos por ano. Em 
volume, isso significa 7 a 8 bilhões de exemplares, 
a taxa anual de crescimento situando-se por volta 

                                                
6 Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), da Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) e do Sindicato Nacional de Editores de Livros (Snel) mostram que em 2006 foram vendidos 
no Brasil 310,3 milhões de exemplares somando as vendas governamentais e de mercado. Fonte: 
<http://174.133.216.154/banco/texto/producao-e-vendas-do-setor-editorial-brasileiro-2006>, 
acesso em abril de 2009. 
7 Segundo dados do Nielson/NetRatings, o Brasil ocupa o 5º lugar no mundo de venda de livros 
pela internet. Fonte: <http://www.nosrevista.com.br/2008/02/19/brasil-entre-os-que-mais-vendem-
livros-via-internet/>, acesso em junho de 2009. 
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de 4% para títulos e 6% por exemplares. Entre 
1950 e 1970, a produção mundial de títulos 
duplicou e a de exemplares triplicou. No mesmo 
período, levando-se em conta os adultos que se 
alfabetizaram e as crianças que frequentaram 
escolas, a população mundial de leitores elevou-se 
a mais do dobro.  
Esses dados mostram que o consumo individual de 
material de leitura aumentou. Por isso podemos 
dizer, com certo grau de confiança, que o livro está 
mantendo sua posição mesmo em uma era de 
comunicação de massa. (BARKER e ESCARPIT 
1975, p. 1)  

 

 Em termos de exemplares de livros produzidos, o Brasil ocupa posição 

privilegiada, vindo à frente de países como Reino Unido, Itália e Espanha, como 

demonstra a Tabela 1.  

 

Tabela 1 

Maiores vendedores de livros por quantidade de exemplares 
  

País Exemplares 
(milhões) 

Percentual 

China 7.103 49 

Estados Unidos 2.551 18 

Japão 1.403 10 

Rússia 494 3 

Alemanha 479 3 

França 413 3 

Brasil 345 2 

Reino Unido 324 2 

Itália 265 2 

Espanha 235 2 

 
Fonte: Earp e Kornis (2005, p. 60). 
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 A Câmara Brasileira do Livro (CBL) e o Sindicato Nacional dos Editores de 

Livros (Snel) fornecem desde 1992 dados sobre a produção editorial brasileira. A 

Tabela 2 mostra como cresceu significativamente nos últimos anos a publicação 

de títulos e o número de volumes vendidos.  

Tabela 2 
Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro 

 

 Produção 

(1a. edição e reedição) 

Vendas 

Ano Títulos Exemplares Exemplares Faturamento (R$) 

1990 22.479 239.392.000 212.206.449 901.503.687 

1991 28.450 303.492.000 289.957.634 871.640.216 

1992 27.561 189.892.128 159.678.277 803.271.282 

1993 33.509 222.522.318 277.619.986 930.959.670 

1994 38.253 245.986.312 267.004.691 1.261.373.858 

1995 40.503 330.834.320 374.626.262 1.857.377.029 

1996 43.315 376.747.137 389.151.085 1.896.211.487 

1997 51.460 381.870.374 348.152.034 1.845.467.967 

1998 49.746 369.186.474 410.334.641 2.083.338.907 

1999 43.697 295.442.356 289.679.546 1.817.826.339 

2000 45.111 329.519.650 334.235.160 2.060.386.759 

2001 40.900 331.100.000 299.400.000 2.267.000.000 

2002 39.800 338.700.000 320.600.000 2.181.000.000 

2003 35.590 299.400.000 255.830.000 2.363.580.000 

2004 34.858 320.094.027 288.675.136 2.477.031.850 

2005 41.528 306.463.687 270.386.729 2.572.534.074 

2006 46.026 320.636.824 310.374.033 2.880.450.427 

2009 43.814 401.390.391 387.149.234 4.167.594.601 

2010 54.754 492.579.094 437.945.286 4.505.918.296 

 
Fonte: Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), disponível em 

<http://www.snel.org.br/ui/pesquisaMercado/diagnostico.aspx>, acesso em out/2011 

 



 

 

29 

 Aumento na produção editorial não significa necessariamente aumento no 

número de leitores. Galeno Amorim em seu blog (www.blogdogaleno.com.br) 

postou em 19/6/2009 que quatro em cada dez brasileiros têm guardado duas 

dezenas de livros que esperam tempo e oportunidade para serem lidos. Por outro 

lado, um exemplar vendido pode ter mais de um leitor, no caso de haver 

empréstimo, ou no caso da prática da cópia reprográfica, cada vez mais comum. 

Ressaltamos ainda que os dados da Tabela 2 não incluem vendas de obras em 

diversos volumes, como enciclopédias vendidas em bancas de jornal em 

fascículos para serem encadernados posteriormente pelo comprador. 

 Acrescentamos ainda que o número de exemplares vendidos é superior ao 

mostrado na Tabela 2, já que esse computa apenas a primeira venda. Hoje é 

praxe um mesmo livro ser vendido mais de uma vez por meio de sebos, que 

também exercem o comércio de livros pela internet. Em pesquisa que realizamos 

no portal Estante Virtual (www.estantevirtual.com.br), constatamos que em janeiro 

de 2012, ele reunia 1.800 sebos cadastrados, com mais de 8 milhões de livros 

para venda e eram comercializados, em média, 5.000 livros por dia e, no horário 

comercial, eram realizadas no site 14 buscas por segundo.  

 Acrescentamos que os compradores não recorrem a sebos para a 

aquisição apenas de livros raros, esgotados, ou fora de catálogo. Atualmente, é 

comum pessoas irem buscar em sebos os últimos lançamentos do mercado 

editorial, já que nesse tipo de comércio podem encontrar esses títulos em edições 

seminovas a preços bem abaixo dos praticados pelas livrarias. Como exemplo, 

citamos o livro As esganadas, de Jô Soares, um dos dez mais vendidos na 

categoria ficção em janeiro de 2012, que era comercializado nas livrarias por 

R$39,00. Esse mesmo livro podia ser encontrado no site da Estante Virtual por 

R$20,00, ou seja, com um deságio de 45% em relação ao preço praticado pelas 

livrarias. 

 O fato de no Brasil, segundo dados da Câmara Brasileira do Livro (CBL) e 

do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), venderem-se mais de 430 

milhões de livros / ano pode, em princípio, levar a crer que somos um país de 

leitores. No entanto, para uma população de mais de 190 milhões de habitantes, 

isso significa pouco mais de dois livros per capita por ano. Se desses 437 

milhões, descontarmos os livros escolares (162 milhões), teremos um total de 275 

milhões, o que significa pouco mais de um livro per capita por ano.  
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 Se o mercado brasileiro de livros é muito grande em termos absolutos, em 

termos relativos é pequeno. Isso demonstra que, na verdade, há uma bolha de 

consumo por livros e que questões político-sociais têm papel decisivo no 

afastamento de grande parte da sociedade da leitura, que ainda continua sendo 

privilégio das classes mais favorecidas, por isso a batalha pela leitura é, como 

afirma Foucambert (1994) é uma batalha pela democracia. 

 Mudando o foco para a questão das políticas públicas, ações como o 

Programa Nacional do Livro e Leitura (PNLL), o Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE), o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler), além dos 

programas de livros escolares, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o 

Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos 

(PNLA), têm contribuído para amenizar esse problema, na medida em que 

possibilitam que livros se tornem mais acessíveis aos estudantes brasileiros do 

ensino fundamental e médio. Ressaltamos que os programas governamentais não 

se restringem à distribuição de livros didáticos. Alunos e professores recebem 

também gratuitamente livros de literatura, revistas e dicionários.  

 A produção de livros escolares no Brasil, iniciada no século XIX, cresceu 

significativamente nas últimas duas décadas não só porque o contingente 

demográfico aumentou, mas principalmente porque programas governamentais 

passaram a  comprar livros para distribuição gratuita a alunos da rede pública de 

ensino. Inicialmente, a compra pelo governo restringia-se ao Ensino Fundamental. 

Posteriormente, o governo estendeu a política de compra de livros didáticos 

também ao Ensino Médio. Em princípio, apenas as disciplinas Português e 

Matemática foram contempladas. Atualmente, a compra e distribuição de livros 

didáticos, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio, abrange 

todas as disciplinas da grade curricular8, além de dicionários, livros paradidáticos 

e de literatura. Em 2013, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), por meio do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) fará chegar 

às escolas 6,7 milhões de livros. Nesse programa estão incluídas, além de obras 

literárias, textos da tradição popular, diários, biografias, relatos de experiências, 

livros de imagens e histórias em quadrinhos. No campo da literatura, os 

estudantes receberão obras de autores nacionais e estrangeiros como Guimarães 

                                                
8 Em 2011, O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) entregou aos alunos livros de inglês e 
espanhol. Em 2012, os alunos receberão também livros de filosofia e sociologia. 
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Rosa, Clarice Lispector, João Ubaldo Ribeiro, Moacyr Scliar, Milton Hatoum, João 

Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Luis Fernando Verissimo, 

Edgard Allan Poe, Franz Kafka, Herman Melville, George Orwell. 

 A carga tributária que incide sobre produtos e serviços é costumeiramente 

apontada como um fator que restringe o consumo, na medida em que os tributos 

são repassados aos consumidores, acarretando aumento de preço ao consumidor 

final. No caso do livro, no entanto, o Governo Federal, no final de 2004, 

desonerou a cadeia produtiva de pagar o PIS e o Cofins (em troca as empresas 

do mercado destinariam 1% de sua receita para um fundo de fomento à leitura). 

Não há, pois, como negar que existe no Brasil uma política pública de 

favorecimento à leitura, que atua basicamente em três vertentes: compras 

institucionais, desoneração da carga tributária e combate à pirataria. Se essas 

políticas públicas têm ou não alcançado seus objetivos, é uma questão que foge 

ao âmbito deste trabalho.  

 Segundo dados do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), o 

faturamento do setor editorial teve em 2010 um crescimento de 8,12% em relação 

a 2009. Quanto ao número de exemplares vendidos, o crescimento foi de 13,12%. 

Um outro dado que mostra o aumento da venda de livros é o grande crescimento 

das compras pelo sistema porta em porta que, em 2007, segundo dados da 

Associação Brasileira das Indústrias Gráficas (Abigraf), teve um crescimento de 

91,67% em relação ao ano anterior com um total de 19,2 milhões de exemplares, 

o que representa 9,61% das vendas de mercado. Reportagem do jornal Folha de 

S. Paulo, de 23 de setembro de 2009, revela que 1 em cada 7 livros é vendido no 

Brasil pelo sistema porta em porta e que vendedoras da Avon, líder no setor de 

vendas de cosméticos por esse sistema, também passaram a oferecer livros.  

 
Um segmento do mercado editorial que passa ao 
largo das megalivrarias ou dos shoppings centers 
só tem motivo para comemorar. A velha prática da 
venda porta a porta, em plena era da internet, não 
só resiste aos novos tempos como virou grande 
aposta do setor. 
O crescimento neste segmento foi uma das 
surpresas da última pesquisa anual da Fundação 
de Pesquisas Econômicas (Fipe), patrocinada pelo 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel) e 
pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), divulgada 
em agosto. 
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Nos últimos três anos, quase triplicou a participação 
dessa modalidade nas vendas. Segundo o estudo, 
13,7% dos exemplares vendidos já são 
comercializados por vendedores a domicílio – um 
montante de 28,9 milhões de livros em 2008. 
(STRECKER, 1 em cada 7 livros é vendido em 
casa. In: Folha de S. Paulo, 23/9/2009, p. E5.) 

 

 Pelas razões apontadas, podemos entender por que grupos editoriais 

estrangeiros instalaram-se no Brasil a partir de 1990 para usufruir do crescimento 

desse ramo da atividade econômica, detendo grande parte da produção e 

comercialização de livros.9  

 Num primeiro momento, a presença de editoras estrangeiras no país, 

permaneceu restrita ao livro didático; numa etapa posterior, essas editoras 

passaram a atuar também no segmento de não didáticos. É o caso da espanhola 

Santillana que, além de ter adquirido a Moderna, tradicional editora brasileira do 

setor de didáticos e paradidáticos, adquiriu também 75% do controle da Objetiva, 

editora tradicional no ramo de não didáticos. Também instalaram-se no Brasil as 

espanholas Planeta e Santa Maria; a francesa Larousse, que adquiriu a Escala; 

quatro grupos editoriais portugueses, Porto, Leya, Babel e Tinta-da-China e a 

gigante britânica Pearson, maior empresa do mundo em soluções educacionais, 

detentora, entre outras, das marcas Penguin e Logman, que adquiriu a Makron 

Books e, em final de 2011, passou a deter 45% da Companhia das Letras. A 

Pearson também passou a atuar no Brasil no setor de ensino, ao adquirir do 

Sistema Educacional Brasileiro (SEB), os sistemas de ensino COC, Pueri Domus 

e Dom Bosco.  

 Acrescentamos ainda que a entrada de capital estrangeiro na cadeia 

produtiva do livro não se restringe à aquisição de editoras. Também foram 

adquiridas gráficas, como é o caso da Hamburg e da Gráfica Círculo do Livro, 

compradas pela americana Donelley, a maior empresa gráfica do mundo, e da 

Gráfica Melhoramentos, adquirida pela Quebecor, a segunda maior empresa do 

ramo no mundo. No Capítulo III, apresentamos com detalhes a evolução da 

indústria editorial brasileira desde a chegada da família real portuguesa até os 

dias atuais. 
                                                
9 Uma análise da presença de grupos editoriais estrangeiros no Brasil pode ser encontrada na 
tese de doutorado em educação de Célia Cristina de Figueiredo Cassiano, O mercado do livro 
didático no Brasil: da criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) à entrada do capital 
internacional espanhol (1985-2007). 
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 Deparamo-nos, pois, com um paradoxo: ao mesmo tempo em que se 

informa que a produção editorial cresce a olhos vistos, tanto no número de títulos 

quanto no número de exemplares das edições (tiragem), o discurso circulante é 

que o número de leitores está em ritmo descensional. Se a informação de que a 

produção editorial cresce pode ser comprovada, o mesmo não ocorre com a 

informação de que o número de leitores diminui. Em princípio, se a tiragem e o 

número de títulos publicados aumentam, é porque há mais consumo. Os que 

alegam que o número de leitores diminui justificam que a produção editorial 

brasileira estaria voltada, sobretudo, para as classes mais favorecidas, para quem 

a aquisição de livros significa, na epistemologia bourdieusiana, aumento de 

capital simbólico10 e que a grande maioria da população, no entanto, estaria 

afastada do consumo não só de livros, mas também de outros bens culturais.   

 Essa ponderação, para nós, não se sustenta. Primeiro: não conhecemos 

nenhum estudo sério que possa comprovar que o número de leitores venha 

diminuindo. Segundo: cada vez mais as editoras apostam em edições baratas 

visando ao público de menor poder aquisitivo. Como já informamos, é possível 

hoje a aquisição de bons livros a preços inferiores a uma entrada de cinema como 

os títulos publicados, por exemplo, pela Martin Claret, LP&M e Companhia de 

Bolso. Pela Martin Claret e LP&M, podem ser adquiridos clássicos da literatura 

brasileira e estrangeira por menos de R$20,00. Os livros da Companhia de Bolso, 

que publica autores contemporâneos, são comercializados em sua grande maioria 

por valores entre R$20,00 e R$30,00.  

 Em relação a professores, esses dados devem ser relativizados, na medida 

em que, para eles, o acesso aos livros, particularmente àqueles relativos à 

disciplina que lecionam, tem sido facilitado por meio de descontos significativos 

dados pelas editoras e pela doação de obras, visando a uma possível adoção, por 

isso é comum no início do ano letivo a visita de professores às editoras de livros 

didáticos e paradidáticos para receberem gratuitamente sua cota de professor, 

cerca de 2 livros por bimestre. Considerando as cinco maiores editoras de 

didáticos, Ática, Moderna, FTD, Scipione, Saraiva, um professor receberia, em 

média, sem quaisquer ônus, só dessas editoras 50 títulos por ano. No mercado de 
                                                
10 No capítulo 3, comentamos algumas iniciativas realizadas no século passado no sentido de 
democratizar a leitura, por meio de edições baratas como os livros de bolso, da Editora de Bolso, 
atual Ediouro, de coleções como a Coleção Saraiva, da Editora Saraiva e da venda de livros pelo 
sistema de assinaturas como o Clube do Livro. 
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livros didáticos e paradidáticos, há uma máxima: quem escolhe não compra, 

quem compra não escolhe. Além das cotas que recebem das editoras, os 

professores recebem ainda gratuitamente livros de literatura nacional e 

estrangeira por meio do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE).  

 Os dados gerados por essa pesquisa (ver Capítulo V) mostram que 

diversos títulos e autores citados pelos professores-informantes como lidos 

pertencem ao acervo distribuído pelo programa citado, como mostra o quadro a 

seguir. 

 

Quadro 1 
Autores lidos que fazem parte do PNBE 

  

Aluísio Azevedo 

Bartolomeu Campos de Queirós 

Chico Buarque 

Dostoiévski 

Edgar Allan Poe 

Emily Brontë 

Fernando Sabino 

Graciliano Ramos 

João Cabral de Melo Neto 

Jorge Amado 

José de Alencar 

José Miguel Marinho 

Lima Barreto 

Lygia Bojunga 

Machado de Assis 

Marina Colasanti 

Monteiro Lobato 

Pedro Bandeira 

Rachel de Queirós 
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 Dos autores nacionais mencionados pelos professores-informantes como 

lidos, apenas dois não constavam da lista de livros distribuídos pelo Programa 

Nacional Biblioteca na Escola (PNBE): Mário Quintana e Zélia Gattai. 

 Adotando uma perspectiva da estética da recepção (Jauss, 1979), cujo 

interesse cognitivo não está no autor, nem no texto em si, mas no leitor e também 

no que postula Certeau (2007), para quem “o texto só tem sentido graças a seus 

leitores”, podemos constatar, por observação aos rankings de obras mais 

vendidas presentes em diversos jornais e revistas, que, quando se diz que o 

brasileiro não lê, na verdade se está a dizer que ele não lê aquilo que a 

intelligentsia considera leitura digna de ser lida.  

 Chartier (1998) sustenta que são considerados não leitores aqueles cujas 

leituras são diferentes “daquilo que o cânone escolar define como leitura legítima”. 

Isso permite concluir por que a leitura de autores como Paulo Coelho, Augusto 

Cury, Zibia Gasparetto, Roberto Shinyashiki, Lair Ribeiro, Chico Xavier, Içami 

Tiba, Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho, Nuno Cobra, Cassia Cassitas, Marcelo 

Rossi e Fernando Dolabela não é considerada leitura, ou para usar a expressão 

de Oswald de Andrade, o que se consome não é 'biscoito fino'. É bem provável 

que, em razão disso, nenhum desses autores tenha sido mencionado em nossa 

pesquisa pelos professores-informantes, embora estejam sempre na lista dos 

mais vendidos.  

 Não nos esqueçamos, no entanto, que parte de leitores de livros de 

autoajuda, que inclui professores, como mostra nossa pesquisa, (29% declararam 

ler esse tipo de livro), acaba migrando para o consumo de livros de literatura, vale 

dizer, as palavras de Oswald de Andrade, “A massa ainda comerá do biscoito fino 

que fabrico”, podem se concretizar. Isso pode ocorrer também com aqueles 

leitores de obras normalmente consideradas pertencentes ao masscult, para usar 

expressão divulgada por Eco (2001). A esse respeito, vale refletir nas palavras de 

Chartier.  

  
 O problema não é tanto o de considerar como não 
leituras estas leituras selvagens que se ligam a 
objetos escritos de fraca legitimidade cultural, mas 
é o de tentar apoiar-se sobre essas práticas 
incontroladas e disseminadas para conduzir esses 
leitores, pela escola mas também sem dúvida por 
múltiplas outras vias, a encontrar outras leituras. É 
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preciso utilizar aquilo que a norma escolar rejeita 
como um suporte para dar acesso à leitura na sua 
plenitude, isto é, ao encontro de textos densos e 
mais capazes de transformar a visão do mundo, as 
maneiras de sentir e pensar. (CHARTIER, 1998, p. 
104) 

 

 José Paulo Paes (2001) comenta o importante papel, na formação de 

leitores, de uma literatura pouco valorizada pelo cânone escolar, a literatura de 

entretenimento, considerada masscult. Segundo esse autor, nesse tipo de 

literatura, geralmente considerada Kitsch, vigoram gêneros que "determinam por 

antecipação algumas características principais das obras literárias, ao mesmo 

tempo que condicionam as expectativas dos futuros leitores delas". Paes aqui faz 

referência a gêneros como o romance policial, o sentimental, o de aventuras e o 

de ficção científica, que, segundo ele, apoiado em André Jolles, estariam ligados 

a formas arquetípicas, ou formas literárias simples, como a saga, a adivinha e o 

conto. Ainda apoiado em Jolles, Paes (2001) sustenta que gêneros considerados 

maiores, como a poesia épica, têm o mesmo ancestral comum da literatura de 

entretimento. A leitura de autores 'menores' como Eugène Sue, Júlio Verne, Emile 

Gaboriau, Fenimore Cooper, H. Ridder Haggard e Edgard Rice Burrougghs não 

deve ser condenada, pois é por meio dela que os leitores chegarão aos autores 

legitimados culturalmente e prestigiados pelo cânone escolar. O problema, 

segundo Paes, é que em nossa cultura literária todos sonham em querer ser 

Joyce, Proust ou Virgínia Woolf e ninguém quer ser Agatha Christie, Conan Doyle 

ou Alexandre Dumas. Mas é da massa de leitores desses últimos que surgirão os 

leitores dos primeiros. Em nossa pesquisa, quando indagados sobre o que liam 

em seu tempo livre, os professores-informantes não mencionaram obras ou 

autores que pudessem ser considerados masscult.  

 No capítulo III deste trabalho, veremos como iniciativas como a Coleção 

Terramarear, da Companhia Editora Nacional, então de propriedade de Monteiro 

Lobato, que publicou na década de 1930, entre outras, os vinte volumes das 

histórias de Tarzan, de Edgard Rice Burroughs, e as obras de Mark Twain 

contribuíram para a formação de um público leitor no Brasil. 
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Figura	  3.	  Livro	  da	  Coleção	  
Terramarear	  	  

 

 Quanto à aquisição de livros por professores, pesquisa publicada pela 

Unesco revela que 81,4% dos professores compram livros não didáticos e que, 

entre os livros mais interessantes para serem lidos em seu tempo livre, 23,8% 

consideram os de autoajuda e 22,4%, os religiosos.11 Se compararmos esses 

dados com os obtidos em nossa pesquisa, podemos observar uma tendência, 

uma vez que os resultados são bastante próximos (cf. Anexo 3). 

 Esses dados permitem construir um modelo epistemológico que Ginzburg 

(1989) denomina paradigma indiciário, ou seja, eles servem de pistas, de indícios, 

que nos levam a se debruçar sobre eles e, a partir de uma investigação científica, 

recompor um quadro mais amplo, objeto desta pesquisa: o que nossos 

professores leem em seu tempo livre?  

                                                
11 Estes dados foram recolhidos da pesquisa O perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o 
que pensam, o que almejam - Pesquisa Nacional UNESCO -, São Paulo: Moderna, 2004. 
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Capítulo II 
Tempo livre 

 
Tempus rerum imperator. 

 
  

 Este capítulo, que não constava do projeto original, surgiu no percurso da 

pesquisa e decorreu da necessidade de conceituar o que se entende por tempo 

livre, o que o caracteriza e quais são suas propriedades. Como esse conceito se 

correlaciona a outros dois, ócio e lazer, tivemos de nos aportar na teoria para 

conceituá-los também, e estabelecer a diferença entre tempo livre, ócio e lazer.  

 

1. Tempo livre dos docentes: tempo de trabalho 
 

 A necessidade de trabalhar com o conceito de tempo livre deveu-se ao fato 

de que os professores-informantes desta pesquisa, como se verá no Capítulo V, 

não estabelecerem, de modo preciso, distinção entre tempo livre e trabalho. 

Como ainda se verá, ao serem indagados sobre o que fazem em seu tempo livre, 

respondem indicando atividades que se caracterizam como trabalho e não como 

lazer ou ócio.   

 Nos questionários e entrevistas, procuramos saber como os professores 

ocupam o tempo liberado do trabalho e as respostas apontaram que a principal 

atividade realizada por eles em seu tempo livre é a leitura. As entrevistas 

revelaram que 86% dos professores leem em seu tempo livre e que, em média, 

dedicam mais de nove horas semanais de seu tempo livre à leitura. 

 Quando indagados sobre obras e autores que leem em seu tempo livre, as 

respostas apontaram para leituras que guardam relação com o trabalho, sejam 

aquelas que constam das listas de leituras exigidas pelos principais vestibulares, 

sejam obras voltadas à formação profissional. Nas entrevistas, as leituras ligadas 

a vestibulares foram citas pelo nome da obra, Iracema, Vidas Secas, Dom 

Casmurro, Auto da Barca do Inferno, ao passo que obras teóricas foram citadas 

por nome de autor, Angela Kleiman, Ingedore Koch, Paulo Freire, Isabel Solé, 

Dominique Maingueneau, Leonor Fávero, Luiz Carlos Travaglia. A citação por 
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nome de autor em vez de nome de obra decorre do fato de que, na maioria dos 

casos, tratava-se de leitura de partes da obra (capítulos). 

 Se os professores declaram que as leituras que fazem no tempo liberado 

do trabalho estão ligadas ao exercício da profissão, não podemos afirmar, com 

base no que postula Adorno (2002), um dos principais teóricos sobre o tempo livre 

e sua natureza e um dos autores a quem nos reportamos para a elaboração deste 

capítulo,  que sejam leituras de tempo livre, uma vez que, como se verá, tempo 

livre é aquele que restou liberado do trabalho e das obrigações domésticas. 

 As entrevistas mostraram ainda que, em seu tempo livre, 64% dos 

entrevistados ouvem música, 29% vão ao cinema e 29% assistem TV. Qual o 

critério que nos levou a considerar ouvir música, ver TV e ir ao cinema como 

atividades de tempo livre, isto é, ligadas ao ócio ou ao lazer, e não considerar as 

leituras apontadas pelos professores-informantes como atividades exercidas no 

tempo livre?  

 64% dos informantes declararam que em seu tempo livre navegam na 

internet. Devemos colocar essa atividade no mesmo rol de ouvir música, ver TV e 

ir ao cinema, isto é, como atividade ligada ao ócio ou ao lazer, ou colocá-la no 

mesmo rol que colocamos as leituras? Se navegam em decorrência do exercício 

da profissão (para preparar suas aulas, por exemplo) não podemos classificar as 

respostas 'navegar na internet' como atividade exercida no tempo livre, porque 

está ancorada no trabalho.  

 Os autores que nos serviram de referencial teórico para a elaboração deste 

capítulo, Adorno, Munné e Dumazedier, são unânimes em considerar tempo livre 

aquele que é liberado do trabalho e das obrigações domésticas. No entanto, pelas 

respostas que obtivemos nesta pesquisa, esse conceito não se aplica os 

professores-informantes, na medida em que as leituras apontadas por eles como 

leituras de tempo livre estão ligadas ao exercício profissional (dar e preparar 

aulas) e à formação profissional. Basta observar que, quando indagados sobre o 

que lhes leva a ler um livro, a resposta mais citada (86% dos informantes) foi 

'exercício da profissão', seguida de 'atualizar conhecimentos' e 'prazer' (ambas 

com 79%). Diante desse quadro, ficam colocadas as seguintes questões:  
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1. Os professores não fazem distinção entre trabalho realizado na escola e 

trabalho realizado em casa, considerando esse último como atividade de tempo 

livre?  

 

2. Como categorizar as leituras declaradas pelos informantes? Quais são as 

ligadas ao ócio (tempo livre) e quais estão presas ao exercício da profissão 

(trabalho)? 

 

 Como veremos,  para os professores-informantes, a noção de tempo livre 

não coincide necessariamente com a proposta pelos teóricos que se debruçaram 

sobre esse tema (tempo livre é o que restou liberado do trabalho e das obrigações 

domésticas).   

 A pergunta que se pretende responder nesta pesquisa, como já dito na 

Introdução a este trabalho, é O que os professores de língua portuguesa de 

ensino médio da rede pública da região metropolitana de São Paulo leem em seu 

tempo livre? Para respondê-la com clareza e, face às respostas obtidas, sentimo-

nos obrigados a buscar na literatura pertinente à matéria o que caracteriza o 

tempo livre e as atividades a ele ligadas, o ócio e o lazer. É o que passamos a 

expor doravante.  

 

2. Os teóricos 
 

 Pesquisas sobre tempo livre e como ele é utilizado, ao contrário daquelas 

sobre o tempo físico e sua mensuração, são relativamente recentes. No Brasil, os 

trabalhos sobre esse tema são escassos, por isso fomos buscar em autores 

estrangeiros os fundamentos teóricos para a redação deste capítulo. Servimo-nos 

principalmente dos estudos de Theodor Adorno, Joffre Dumazedier e Frederic 

Munné. O primeiro, conceituado filósofo da denominada Escola de Frankfurt, nos 

ofereceu subsídios para conceituar tempo livre e como, na sociedade moderna, 

ele é consumido. É da Escola de Frankfurt a expressão 'indústria cultural', que 

aqui utilizamos. Adorno considera essa expressão mais adequada que 'cultura de 

massas', por se tratar de um fenômeno que não aparece naturalmente das 

massas. Ressaltamos, no entanto, que a expressão 'cultura de massas' ainda tem 
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largo uso entre diversos pesquisadores, particularmente em sua versão em língua 

inglesa. A esse propósito vejam-se os trabalhos de Eco (2001) e MacDonald 

(1973) que se valem da terminologia masscult para designar os produtos culturais 

que atendem ao gosto popular. É preciso, no entanto, destacar que, neste 

trabalho, a terminologia 'indústria cultural' é empregada em relação aos 

produtores, reservando-se a expressão masscult aos produtos dessa indústria.  

 Dumazedier é um sociólogo francês cujas pesquisas empíricas voltaram-se 

principalmente à questão do lazer de trabalhadores franceses. Sua obra, em 

particular o livro Sociologia empírica do lazer, nos serviu de referência principal 

para a conceituação de lazer.  

Munné é professor emérito da Universidade de Barcelona. Fomos buscar 

em sua tese de doutorado, Psicosociología del tiempo libre, os fundamentos para 

uma tipologia do tempo social, assim como a conceituação de ócio. 

Subsidiariamente, aportamo-nos nos estudos sobre o ócio de Josep Maria Puig e 

Jaume Trilla, professores de Teoria e História da Educação da Universidade de 

Barcelona, e Alfredo Bosi que, embora não seja propriamente um pesquisador do 

tempo e sua natureza, nos legou um artigo bastante instigante sobre o tema, 

Considerações sobre o tempo e informação, em que nos mostra que, na 

sociedade moderna, quanto mais tempo se ganha, mais ele é preenchido com 

atividades para consumi-lo.  

 

3. Os conceitos 
 

 Ressaltamos que, se com relação à conceituação de tempo livre há certo 

consenso entre os teóricos, o mesmo não ocorre quanto aos conceitos de ócio e 

lazer. Alguns autores nem sequer fazem distinção entre eles. Por outro lado, o 

que se entende por ócio tem mudado muito em decorrência de fatores sócio-

históricos. Outro fator que tem contribuído para que a distinção dos conceitos não 

seja suficientemente clara é que, nas traduções para o português de autores 

estrangeiros que tratam do tema, as palavras ócio e lazer têm sido muitas vezes 

empregadas com o mesmo significado. Isso decorre do fato de não existir, em 

algumas línguas, uma dessas duas palavras. Em espanhol, língua em que foi 

escrita a obra de Munné, não há uma palavra específica para designar lazer. 
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Nesse idioma, a palavra ocio tanto pode estar se referindo a ócio quanto a lazer. 

Em francês, língua em que foi escrita a obra de Dumazedier, a palavra loisir tanto 

designa ócio quanto lazer; o mesmo ocorre em italiano, em que a palavra ozio é 

usada com o sentido de ócio e lazer.  

 
O termo lazer não se encontra em espanhol. Com o 
sentido de lazer, encontra-se a palavra ocio. Tal 
fato poderá ocasionar dificuldades de compreensão 
e comunicação entre outros idiomas, em especial, o 
português, que relaciona ócio com a falta de 
atividade, a inanição, o desinteresse, passando a 
apresentar um sentido negativo. (GAELZER, 1979, 
p. 48) 
 

  

 Em português, os dicionários registram significados diferentes para essas 

duas palavras. Para o Houaiss, ócio é "cessação do trabalho, espaço de tempo 

em que se descansa" e lazer é definido como "tempo que sobra do horário de 

trabalho e/ou do cumprimento de obrigações, aproveitável para o exercício de 

atividades prazerosas". Portanto o que distingue um de outro para o dicionário, é 

como o tempo livre é aproveitado: o ócio caracteriza-se pela ausência de 

atividade e o lazer pela ocupação em atividades voltadas ao prazer. Tal distinção 

é a que prevalece popularmente. 

 

4. Uma breve reflexão sobre o tempo 
 

 O objeto deste capítulo, como o próprio título permite antever, não é a 

natureza do tempo em si, ou o tempo físico, mensurável e que representa 

simbolicamente as leis da natureza, razão pela qual dedicamos a esse assunto 

uma reflexão breve, pois investigações dessa natureza fogem muito da pretensão 

deste trabalho, além do que, como afirma Ricoeur, "a especulação sobre o tempo 

é uma ruminação inconclusiva". 

 Sobre o tempo, Santo Agostinho já afirmava: "O que é, pois, o tempo? Se 

ninguém me pergunta, eu sei; se desejo explicar a quem o pergunta, não sei". 

Parafraseando a frase do bispo de Hipona, podemos afirmar que o tempo é algo 

que sentimos, mas não sabemos exatamente o que é; em outros termos, embora 
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todos tenhamos uma noção de tempo e o percebamos objetiva e subjetivamente, 

não conseguimos explicá-lo com exatidão.  

 Podemos afirmar que a preocupação em investigar o tempo e sua natureza 

é bastante antiga. Na mitologia grega, encontramos a ideia de que o tempo não é 

uno. Isso fica claro quando se observa que ela cria dois deuses para o tempo: 

Kronos (Κρονος) e Kairos (Καιρος). Enquanto o primeiro designa o tempo 

cronológico, extenso, linear e que pode ser mensurado, o segundo designa o 

momento oportuno, a ocasião certa, trata-se de um tempo absoluto, que não pode 

ser mensurado.  

 Filósofos de épocas diferentes se debruçaram sobre a questão do tempo. 

Para Platão, o tempo pertence ao mundo das sensações e tem origem divina. 

Segundo esse filósofo, o tempo foi criado para colocar ordem no caos e é a 

imagem móvel da eternidade, que é imóvel. Para Aristóteles, há um estreita 

relação entre tempo e movimento. Na Física, o estagirista, define tempo como um 

movimento numerado entre um antes e um depois. Santo Agostinho propõe uma 

abordagem do tempo a partir de uma relação com a eternidade, para ele, imutável 

e imensurável. O bispo de Hipona argumenta que o tempo não pode ser medido 

porque simplesmente ele não é, o que medimos então é aquilo que apreendemos 

no presente de fatos presentes, passados (a memória), ou futuros (a expectativa). 

Entre os filósofos modernos que se debruçaram sobre a questão do tempo e sua 

natureza, podemos citar a fenomenologia de Husserl, para quem o fluxo do tempo 

é o fluxo da consciência humana; Bergson, que vê o tempo como duração, e 

Heidegger, discípulo de Husserl, para quem o ser humano dever ser entendido 

temporalmente, como abordado em sua obra Ser e tempo. 

 

5. O tempo social 
 

 Nossa atenção agora estará voltada para o tempo social, que é uma 

instância reguladora das atividades sociais e tem caráter coercitivo, na medida em 

que é exercido pela maioria sobre o indivíduo. Se o tempo físico e sua 

mensuração têm sido preocupação de físicos e filósofos, o tempo social tem 

preocupado sobretudo sociólogos.   
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 Dentre os autores a que recorremos para elaborar este capítulo, o que 

apresenta uma tipologia do tempo em que situa com precisão o tempo livre é 

Munné (1980). Esse autor parte inicialmente de uma distinção entre tempo 

heterocondicionado e tempo autocondicionado. É autocondicionado aquele cujas 

atividades são exercidas sem uma necessidade externa que as impulsione. 

Quando ocorre o contrário, tem-se o tempo heterocondicionado, que, para Munné 

(1980), apresenta a seguinte subdivisão: 

 

a) tempo psicobiológico: o destinado a suprir nossas necessidades biológicas e 

psicológicas básicas. Nele, estão enquadradas atividades inevitáveis como o 

sono, a alimentação, a atividade sexual, bem como suas atividades preparatórias: 

arrumar a cama, fazer compras, cozinhar etc. É também considerado tempo 

psicobiológico aquele em que se permanece impossibilitado de exercer 

atividades, decorrentes de enfermidades. Sua duração é bastante variável e é 

basicamente individual, pois decorre das condições endógenas de cada pessoa. 

  

b) tempo socioeconômico: o destinado às necessidades econômicas 

fundamentais, como o trabalho. É também considerado tempo socioeconômico o 

usado no deslocamento do lar para o lugar de trabalho e deste para o lar, o 

desprendido nas atividades domésticas e o destinado pelos estudantes para sua 

formação. Trata-se de um tempo em que o individual se mescla com o social, já 

que as aspirações pessoais convivem com imposições grupais.  

 Como veremos no Capítulo V, as atividades exercidas pelos professores, 

mesmo quando não estão dando aula, enquadrar-se-iam nesta modalidade de 

tempo, pois decorrem de imposição do trabalho, ou da formação profissional.  

 

c) tempo sociocultural: o destinado à sociabilidade dos indivíduos, como visitas, 

participação em reuniões e eventos, cuidar dos filhos, votar nas eleições, ir a 

cultos religiosos, fazer a declaração do imposto de renda. Algumas dessas 

atividades podem ser delegadas a outrem, outras não. Podemos pagar a um 

contador para fazer a declaração do imposto de renda, pedir a alguém que nos 

represente numa reunião, mas não podemos pedir que alguém vote por nós 

mesmos. 
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 Como exemplo de tempo autocondicionado12, Munné (1980) cita o tempo 

livre. Na esteira de Adorno, define-o por oposição a trabalho. Segundo o autor 

catalão, é o tempo em que o indivíduo tem total liberdade de aproveitá-lo de 

maneira criativa, trata-se do tempo que se exerce o verdadeiro ócio e o lazer.  

 Como veremos, o que professores consideram como tempo livre não se 

encaixa na taxionomia proposta pelo sociólogo catalão, uma vez que as 

atividades que realizam nesse tempo decorrem de imposições sociais, ou seja, 

são heterocondicionadas.    

 

6.  Tempo livre 
 
 Embora seja comum, até mesmo entre alguns especialistas, usarem-se os 

termos tempo livre, ócio e lazer como sinônimos; para nós, com base nos autores 

referenciados neste capítulo, essas expressões designam conceitos diferentes, 

sendo que o ócio e o lazer pressupõem tempo livre, mas diferem na maneira 

como ele é usufruído e sentido. Nesta seção, trataremos especificamente do 

tempo livre; nas próximas, nos dedicaremos aos conceitos de ócio e lazer. 

 Se, como vimos, as investigações sobre o tempo e sua natureza são 

bastante antigas, remontando a Platão, Aristóteles e Agostinho, a preocupação 

em investigar o que hoje denominamos tempo livre e o que se faz com ele só 

passa a ocorrer após a Revolução Industrial, quando começa ser definido por 

oposição a trabalho, que, na sociedade moderna, tem o condão de organizar a 

temporalidade, na medida em que estabelece hora de entrada, hora de saída, 

hora de intervalo para refeição. Mais do que organizar a temporalidade, o 

trabalho, na sociedade industrial, passa a determinar o valor econômico do 

tempo: remunera-se pelo tempo trabalhado. Também se pesquisam 

equipamentos cuja função é encurtar o tempo, produzindo-se um número maior 

de bens no menor tempo possível. O corolário da valoração econômica do tempo, 

que passa a organizar a vida das pessoas na sociedade moderna, está cunhado 

na expressão time is money (tempo é dinheiro), atribuída a Benjamin Franklin. 

Não é à toa que o desenvolvimento tecnológico cada vez mais está voltado para a 

                                                
12 Essa bipartição em tempo auto e heterocondicionado, proposta por Munné (1980), não deve ser 
vista como absoluta. Na prática, temos um continuum, na medida em que certas atividades 
apresentam maior ou menor grau de auto ou heterocondicionamento. 
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produção de equipamentos que permitem ganhar tempo. Os meios eletrônicos de 

informação são um bom exemplo disso. Nesse sentido, são significativas as 

palavras de Alfredo Bosi. 

 
A indústria, o comércio, os serviços e as atividades 
especificamente simbólicas ou culturais foram 
municiados de técnicas que resultaram nesse 
“poupar” tempo: informar mais depressa, comprar e 
vender mais depressa, aprender signos e hábitos 
mais depressa. [...] A tecnologia, tal como se 
constituiu no âmbito da sociedade industrial, é 
diametralmente oposta à ascese e à pura 
contemplação: o seu projeto é multiplicar imagens, 
multiplicar palavras, multiplicar elementos de 
informação e multiplicar instrumentos práticos cujo 
desígnio é abreviar o tempo e poupar esforço, quer 
o esforço muscular, quer um certo tipo de esforço 
mental, como, por exemplo, o da memória. (BOSI, 
s/d, p. 1-2) 
 

 

 Bosi nos chama a atenção para um paradoxo: na sociedade moderna 

poupamos tempo a fim de gastá-lo e cita como exemplo o acesso à informação 

rápida propiciado pela internet que vem atender o desejo de reservar mais tempo 

livre para ser gasto em atividades criativas, destacando que o uso que fazemos 

dos meios eletrônicos de informação desfaz o paradoxo apontado. 

 
[...] é possível dizer que os próprios meios 
eletrônicos de comunicação, nas suas múltiplas 
formas de multimeios, proporcionam momentos de 
satisfação de nossas curiosidades; e, em um nível 
humano superior, propiciam momentos de 
interlocução com o semelhante, os sempre 
almejados momentos de comunicação, efeito nada 
desprezível, considerando quanto é grande a 
solidão do homem em uma sociedade de massa. E 
aqui se desfaria o paradoxo: o que parece feito 
para abreviar o tempo é usado para deixar passar o 
tempo. (BOSI, s/d., p. 5 ). 

 

 Maria Rita Kehl nos chama a atenção para outro paradoxo decorrente da 

tecnologia que permite ganhar tempo livre.  
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Nas sociedades industriais, em que existe um fosso 
entre o usuário da tecnologia e o trabalhador que 
domina os segredos da sua produção, a técnica 
propicia apenas uma velocidade maior ao fazer. 
Paradoxalmente, em vez de a velocidade 
tecnológica proporcionar um ganho de tempo livre 
para o ócio, o devaneio, a construção 
compartilhada de narrativas, o incremento do lugar 
que a técnica ocupa na vida cotidiana deixa os 
sujeitos cada vez mais disponíveis apenas para o 
consumo de novos aparatos técnicos. O resultado 
desse conluio entre a desmoralização da 
experiência e a tecnologia é que no homem 
contemporâneo vive assolado pela utilização veloz 
e contínua de dezenas de aparelhos supostamente 
elaborados para ajudá-lo a economizar seu tempo. 
(KEHL, 2009, p. 275-6)  

 

 Além dos autores já citados neste capítulo, a questão do tempo livre 

também é abordada em diversas obras de Marx. Em O capital, o filósofo alemão 

dedicou ao tema um extenso capítulo, em que descreve minuciosamente as 

reivindicações da classe operária no que se refere à diminuição da jornada de 

trabalho. Para o autor de O capital, a riqueza social será medida não pelo trabalho 

em si, mas no tempo liberado deste, que serve para o desenvolvimento completo 

do indivíduo.  

 Para Adorno (2002), "o tempo livre está acorrentado a seu oposto". O autor 

da Escola de Frankfurt considera como livre o tempo que não é preenchido pelo 

trabalho. Para Munné (1980), o tempo livre é essencialmente autocondicionado, 

centrado no indivíduo e intransferível. Difere do tempo socioeconômico na medida 

em que, ao contrário daquele, tende a satisfazer necessidades autocriadas. Esse 

autor assim define tempo livre:  

 
[...] aquele modo de dar-se ao tempo pessoal que é 
sentido como livre a dedicá-lo a atividades 
autocondicionadas de descanso, recreação e 
criação para compensar-se, e em último lugar 
afirmar-se a pessoa individual e socialmente. 
(MUNNÉ, 1980, p. 135) 

 

 Se os professores-informantes, quando não estão dando aulas, dedicam 

esse tempo liberado para atividades profissionais, em detrimento do descanso 

(ócio) e da recreação (lazer), não se pode falar que seja tempo livre, embora 
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paradoxalmente sintam-no como tal, como mostram os dados expostos no 

Capítulo V. 

 Munné (1980) acrescenta que foi a sociedade industrial que separou o lar 

do trabalho, a vida das mulheres da dos homens, a fadiga do lazer. No mesmo 

sentido, Aquino e Martins (2007) sustentam que nas sociedades pré-industriais 

não existia o lazer como o concebemos hoje, na medida em que as atividades 

lúdicas estavam intercaladas ao trabalho, de sorte que trabalho e tempo subjetivo 

não eram percebidos separadamente. Na época rural, o camponês e o artesão 

viviam no mesmo lugar em que trabalhavam, o tempo que se dedicavam ao 

trabalho misturava-se às atividades domésticas. Para Munné, o tempo livre 

 
[...] está constituído por aquele aspecto do tempo 
social no qual o homem autocondiciona, com maior 
ou menor nitidez, sua conduta pessoal e social. 
Contudo, o que o define propriamente como tempo 
livre é o tempo ocupado por aquelas atividades nas 
quais domina o autocondicionamento, ou seja, 
aquelas que a liberdade predomina sobre a 
necessidade. (MUNNÉ, 1980, p. 77) 

 

 Dumazedier (1999) nos mostra que não é todo tempo desvinculado do 

trabalho que pode ser chamado livre, já que sua duração é restringida por 

atividades como higiene após o trabalho, deslocamento entre o lar e o local de 

trabalho, obrigações domésticas e familiares, educação dos filhos.  

 Nesta tese, adotamos a concepção de tempo livre como proposta por 

Dumazedier (1999), vale dizer, o tempo livre não se restringe àquele que nos 

resta depois de liberado do trabalho, já que mesmo fora do labor parte do nosso 

tempo social é ocupado por necessidades e obrigações cotidianas, 

economicamente produtivas ou não. Por esse princípio, não consideramos livre, 

por exemplo, o tempo destinado à recuperação física e psicológica que nos 

permite se restabelecer da fadiga, deixando-nos prontos para retornar ao 

trabalho.  

 Só consideramos tempo livre aquele em que a característica indicada pelo 

adjetivo livre se manifesta de modo pleno. Só é livre o tempo autocondicionado 

por excelência, ou seja, aquele que empregamos segundo nossos próprios 

desejos naquilo que bem nos aprouver, seja em atividades produtivas ou não, 

vale dizer, é o tempo em que se manifesta plenamente a não obrigação, ou como 
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bem o definiu poeticamente Fernando Pessoa na voz de Alberto Caieiro, no 

poema Liberdade, cuja primeira estrofe transcrevemos a seguir. 

 

"Ai que prazer 

Não cumprir um dever, 

Ter um livro para ler 

E não o fazer! 

Ler é maçada. 

Estudar é nada. 

O sol doira 

Sem literatura." 

 

7.  Ócio e lazer 
  

 Como salientamos, há quem não faça distinção entre ócio e lazer e línguas 

há que usam uma única dessas duas palavras para nomear esses dois conceitos 

que, para nós, são distintos. 

 Em nossa pesquisa, deparamo-nos com diversos conceitos de ócio, 

decorrentes de pontos de vista distintos envolvidos na conceituação, e pudemos 

verificar que essa palavra designa atitudes humanas diferentes, em contextos 

culturais diferentes. Sobre a pluralidade de definições para o termo ócio, Puig e 

Trilla esclarecem que 

 
Costumamos ter, intuitivamente, uma ideia do 
significado do termo 'ócio', que utilizamos com 
frequência e que não prejudica nosso entendimento 
cotidiano, mas, quando queremos precisar com 
exatidão o que se pretende por esta palavra, os 
resultados são diferentes. Aparecem abundantes 
definições, é exatamente o que aconteceu com os 
estudiosos do fenômeno do tempo livre e do ócio. 
Apesar dos inconvenientes, isso não é estranho, 
porque o ócio depende diretamente das 
circunstâncias históricas e da maneira de pensar - a 
ideologia - do pesquisador que pretenda estudá-lo. 
(PUIG; TRILLA, 2004, p.21) 

 

 Como se verá nesta seção, para os gregos, o ócio não apresenta as 

mesmas características que para os romanos. Se, para os calvinistas, o ócio era 



 

 

50 

objeto de condenação; para autores, como Masi, Lafargue, Munné, Dumazedier, 

entre outros, é um bem que deve ser perseguido.  

 Para os antigos gregos, ócio não significava não fazer nada, não se 

confundia com o atual dolce fare niente. Em grego, a palavra com que hoje 

denominamos ócio era skolé (σκολη), que designava uma atitude de paz, 

contemplativa e criadora, dedicada à teoria (θεϖρια), ou seja, à busca do 

conhecimento. Embora se referisse a uma atitude contemplativa, skolé não deve 

ser entendida como ausência de atividade, mas como uma atitude voltada à 

formação não utilitária da pessoa. Tratava-se de um tempo voltado para as 

atividades não físicas (o estudo, a poesia, a filosofia) e era uma atitude própria 

dos homens livres e só foi possível graças à escravização das massas, que se 

dedicavam ao trabalho, que era visto como algo valioso, não porque fosse bom 

em si, mas porque proporcionava algo bom, o ócio. É essa concepção de ócio 

que vamos encontrar na base do pensamento de um sociólogo contemporâneo, 

Domenico de Masi, em seus estudos sobre o ócio criativo e o trabalho na 

sociedade contemporânea.   

 Na antiga Roma, o ócio (otium) não é mais visto como atitude 

contemplativa, mas como tempo de diversão e descanso do corpo para que se 

volte ao trabalho. Cícero destacava que otium (descanso) e nec-otium (ocupação, 

trabalho) deviam se alternar.  

 É na antiga civilização romana que vamos observar pela primeira vez os 

chamados ócios de massa, o circo, as comédias, os jogos, os combates entre 

gladiadores, que representavam uma forma de dominação da plebe, que se via 

apenas na condição de espectadora. Era a política do panis et circenses como 

forma de despolitização imposta ao povo.  

 Essa dupla visão do ócio (a skolé grega e o otium romano) subsiste até 

hoje, já que para alguns ócio é sinônimo de descanso e para outros, de diversão. 

No entanto, modernamente a sociologia tem ressaltado que ócio não é apenas o 

tempo destinado ao descanso, mas o tempo voltado para a criação, para o 

desenvolvimento intelectual, reservando-se o termo lazer para as atividades que 

visam à recreação ou diversão. 

 Teóricos há, como Dumazedier, que sustentam que o ócio é característico 

da civilização industrial e que, antes dela, não se pode falar em ócio como tempo 

que se liberou do trabalho, mas em tempo desocupado. 
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  O ócio apresenta características do tempo psicobiológico e é 

popularmente confundido com o lazer. É visto também como uma maneira de 

repor energias, perdidas com o trabalho, ligando-se à ideia de repouso, o que leva 

muitas pessoas a confundir ócio com ociosidade, por isso a condenação que 

alguns fazem do ócio, na medida em que vê o ocioso como ladrão, como aquele 

que rouba o tempo destinado ao trabalho. Essa concepção tem por base as 

doutrinas de Calvino, para quem o ócio afasta o homem da salvação eterna, 

porque afastando-o do trabalho, que é produtivo e honroso, ele passa a dedicar-

se aos prazeres, que são improdutivos.  

 Em decorrência da concepção calvinista, passa-se a ver a ociosidade 

como pecado, pois quem se entrega ao ócio se entrega aos vícios, o que se pode 

notar no dito popular "O ócio é o pai de todos os vícios".  

 A literatura ocidental em diversas obras veicula a ideologia de ócio como 

vício. Numa obra de cunho pedagógico muito conhecida, As aventuras de 

Pinóquio, de Carlo Collodi, em determinado episódio, a Fada aparece para o 

boneco de madeira e lhe faz um discurso condenando o ócio, afirmando que 

aqueles que não trabalham acabam quase sempre na prisão ou no hospital e que 

todos, sejam ricos ou pobres, devem se entregar ao trabalho. São palavras da 

Fada: "O ócio é uma doença terrível e é preciso curá-la desde a infância; senão, 

depois de crescido, já não tem cura". 

 Em Guerra e Paz, Tolstói inicia a quarta parte do Tomo 2 de seu volumoso 

romance com um longo discurso em que condena o ócio, que de condição de 

beatitude do primeiro homem até sua queda, transformou-se em maldição no 

homem decaído. Para esse autor russo, temos de trabalhar não só porque temos 

de ganhar o pão com o suor do rosto, mas porque não podemos ficar tranquilos 

no ócio, pois a ausência de trabalho nos faz sentir culpados.   

 A respeito dessa concepção de ócio que se impõe a partir do século XVII, 

Munné esclarece que 

 
O ócio passa a ser entendido em contraposição ao 
trabalho, é o antitrabalho: a inatividade mesma. O 
trabalho é produtivo; o ócio, absolutamente 
improdutivo. [...] Entendido como um não fazer 
nada, ou melhor, um não fazer algo que seja 
produtivo, já não é um dos piores vícios do homem, 
mas o vício mãe de todos os vícios. Ao ser 
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sinônimo de submissão a uma vida viciosa, quem 
nele cai não é livre, mas escravo de si mesmo. 
(MUNNÉ, 1980, p. 46) 

 

 Munné (1980) ressalta que as investigações sobre o ócio vinculam-se a 

duas correntes: a burguesa, de concepção puritana e liberal, e a marxista. Para a 

corrente burguesa, que se firma no tripé subjetivismo, no plano psicológico; 

individualismo, no sociológico, e liberalismo, no político13, não há condenação do 

ócio, já que se atribui a ele valor econômico, uma vez que possibilita às massas o 

consumo. Se o trabalho é uma forma de ganhar dinheiro, o ócio é uma forma de 

gastá-lo.  

 Quanto à gênese da concepção burguesa de ócio, Munné afirma que ela  

 
[...] surge de uma contradição de base moral e 
política: as tradições puritana e liberal. Essa dupla 
tradição explica que, se em seu início, o sistema 
capitalista combatia o ócio, isso não ocorre com o 
desenvolvimento do sistema. Ao passar dos 
sistemas de produção aos de consumo, o ócio 
chega a ser visto e praticado pelo capital como uma 
imprevisível e fabulosa tábua de salvação, de tal 
forma que a mesma burguesia que antigamente 
condenava, por critérios morais, o tempo "perdido", 
hoje o incentiva assolada pelo desenvolvimento 
econômico. E, para isso, não hesita em subtrair 
estratégicas doses de tempo ao trabalho, a fim de 
que as massas passem a dispor de uma suficiente 
capacidade temporal de consumo, que cada vez 
mais vai se perfilando como uma importantíssima 
fonte reprodutora de capital. (MUNNÉ, 1980, p. 
12)  

 
 Para Dumazedier, que se filia à corrente burguesa, o ócio, antes de mais 

nada, é liberação e prazer e o tempo destinado a ele vem aumentado em 

decorrência da diminuição progressiva do tempo de trabalho. Para esse autor, as 

principais funções do ócio são: o descanso, a diversão e o desenvolvimento da 

personalidade. O primeiro nos libera do cansaço; o segundo, do aborrecimento e 

o último, do automatismo, possibilitando uma participação social mais ampla e 

                                                
13 Para Munné (1980, p. 20), subjetivismo porque corresponde a uma concepção de ócio "como a 
vivência de um estado subjetivo de liberdade"; individualismo porque o ócio pertence à esfera do 
indivíduo e liberalismo porque o ócio é assunto privado. 
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livre. O fato de possuir funções distintas não retira do ócio seu caráter unitário. 

Sobre isso, Dumazedier, citado por Munné, esclarece que 

 
Estas três funções são solidárias, estão 
estritamente ligadas umas às outras, ainda quando 
se opõem. Com efeito, existem em graus variáveis 
em todas as situações, em todas as pessoas; 
podendo suceder umas às outras ou coexistirem. 
Manifestam-se com frequência sucessiva ou 
simultaneamente em uma mesma situação de ócio; 
estão imbricadas umas em outras ao ponto que é 
difícil distingui-las. Na realidade, cada uma delas 
não é na verdade a dominante, produzida pela 
interação de uma situação social e de uma 
atividade individual. (MUNNÉ, 1980, p. 86) 

 

 A posição de Dumazedier, ao colocar que uma das funções do ócio é o 

descanso, nos parece contestável. Evidentemente, o descanso pertence ao 

tempo livre, já que ocorre nos momentos em que há desvinculação do trabalho e 

das obrigações cotidianas. No entanto, a função do descanso é nos liberar da 

fadiga, deixando-nos prontos novamente para o trabalho, portanto ele vai atender 

a uma necessidade fisiológica, razão pela qual se trata de um tempo 

heterocondicionado. Segundo a tipologia de Munné (1980) classifica-se como 

tempo psicobiológico, na medida em que é destinado a suprir uma necessidade 

biológica e psicológica básica.  

 Tomando por base a teoria de Dumazedier, podemos afirmar que o ócio 

apresenta simultaneamente quatro características essenciais:  

 

1. é liberatório, ou seja, é livre tanto do trabalho quanto das obrigações 

cotidianas; 

2. é gratuito, pois não atende a nenhum fim lucrativo; 

3. é hedonístico, na medida em que busca uma satisfação em si mesma; 

4. é pessoal, pois atende a necessidades individuais. 

  

 O fato de ser gratuito, hedonístico e pessoal reforça o caráter 

autocondicionado do ócio, vale dizer, o indivíduo não só deve se sentir liberado de 

qualquer finalidade que oriente sua conduta, mas sentir psicologicamente essa 

liberação. O ócio implica, pois, estar liberado de (do trabalho e das obrigações 



 

 

54 

cotidianas) para estar liberado para (o descanso, a diversão e o desenvolvimento 

da personalidade). 

 A corrente marxista, que representa uma crítica à corrente burguesa, vai 

buscar em O capital as bases de sua teoria sobre o ócio. Nessa obra, o filósofo 

alemão já defendia a redução da jornada de trabalho e sustentava que o ócio é 

condição para o desenvolvimento do ser humano, tanto social quanto 

intelectualmente.  

 Na esteira de um marxismo bastante peculiar, destacam-se os trabalhos 

realizados pelos autores da chamada Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, 

Benjamin e Habermas. Aos dois primeiros, como já assinalamos, devemos a 

expressão 'indústria cultural', que aparece pela primeira vez em 1947 na obra 

Dialética do esclarecimento. Por esse conceito, esses filósofos designam as 

diversões criadas pela cultura burguesa que reprimem a felicidade individual, na 

medida em que os mecanismos que regem a indústria cultural são os mesmos 

que governam as relações de trabalho. Dessa forma, para Adorno, o ócio nada 

mais é do que a continuação do trabalho por outros meios.  

 
A diversão é o prolongamento do trabalho sob o 
capitalismo tardio. Ela é procurada pelos que 
querem se subtrair aos processos de trabalho 
mecanizado, para que estejam de novo em 
condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a 
mecanização adquiriu tanto poder sobre o homem 
em seu tempo de lazer e sobre sua felicidade, 
determinada integralmente pela fabricação dos 
produtos de divertimento, que ele apenas pode 
captar as cópias e as reproduções do próprio 
processo de trabalho. O pretenso conteúdo é só 
uma pálida fachada; aquilo que se imprime é a 
sucessão automática de operações reguladas. Do 
processo de trabalho na fábrica e no escritório só 
se pode fugir adequando-se a ele mesmo no ócio. 
O prazer congela-se no enfado, pois que, para 
permanecer prazer, não deve exigir esforço algum, 
daí que deva encaminhar estreitamente no âmbito 
das associações habituais. (ADORNO, 2002, p. 30-
31) 

 

 As 'diversões' criadas pela indústria cultural, por serem desprovidas de 

caráter criativo e por terem um caráter heterocondicionado, não podem ser 

enquadradas como ócio, embora no nosso ponto de vista possam se configurar 
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como lazer. Usando uma expressão popular, servem apenas para matar o tempo 

e matar o tempo, acrescentamos, é matar-se a si mesmo, na medida em que o 

tempo que se desprende com essas 'diversões' impede o descanso e as 

atividades criativas.  

 Ainda sobre as atividades criadas pela indústria cultural para preencher o 

tempo livre, Munné vai ao encontro do que postula Adorno, ao afirmar que 

 
Com efeito, o tempo subtraído ao trabalho é um 
fácil e ávido alimento das necessidades massivas 
criadas artificialmente pelos interesses de grupos 
dominantes, fomentadores de uns padrões de 
conduta de ócio estabelecidos por eles. A indústria, 
não só a do setor de entretenimento e cultura, 
converteu o ócio em uma atividade de consumo e, 
em consequência, o tempo subtraído do trabalho 
em um tempo suscetível de exploração e 
manipulação econômica. (MUNNÉ, 1980, p. 155) 
 

 

 Para outro filósofo da Escola de Frankfurt, Jürgen Habermas , o ócio, na 

sociedade moderna, perdeu seu caráter individual e privado e obstaculiza o livre 

arbítrio porque é determinado pelo trabalho, sendo uma continuação deste, e é 

marcado pela alienação e pelo consumo, contribuindo para a despersonalização 

do indivíduo. 

 Na esteira dos filósofos da Escola de Frankfurt, Munné também ressalta o 

caráter alienante das atividades criadas pela indústria cultural para preencher o 

tempo subtraído do trabalho. 

 
As atividades empreendidas durante o tempo de 
ócio, ainda que estejam pessoalmente 
autocondicionadas, socialmente se acham 
submetidas a uma estandartização que supõe um 
indireto e muito eficaz heterocondicionamento. 
Com efeito, o tempo subtraído ao trabalho é um 
fácil e ávido alimento das necessidades massivas 
criadas artificialmente pelos interesses de grupos 
dominantes, fomentadores de uns estândares 
condutores de ócio estabelecidos por eles. A 
indústria, não só a do setor de entretenimento e 
cultura, converteu o ócio em uma atividade de 
consumo e, em consequência, ao tempo subtraído 
do trabalho em um tempo suscetível de exploração 
e manipulação econômica. (MUNNÉ, 1980, p. 
155) 
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 A Escola de Frankfurt condena a indústria cultural por ver nela uma forma 

sutil de escravização e de dominação do indivíduo, na medida em que atrofia a 

capacidade criativa, tornando o tempo livre um tempo improdutivo.  

 Atrevemo-nos aqui a discordar em parte das afirmações de Habermas. Se 

é verdade que na sociedade moderna o ócio é determinado pelo trabalho, não é 

de todo verdade que ele seja marcado pela alienação, contribuindo para a 

despersonalização do indivíduo. Evidentemente, há atividades de tempo livre que 

se configuram alienantes e aqui nos referimos especificamente aos produtos 

oferecidos ao público pela indústria cultural. No entanto, não são todas as 

pessoas na sociedade moderna que destinam seu tempo livre ao consumo 

desses produtos. No caso específico de nossa pesquisa, pudemos observar que 

as atividades praticadas pelos professores-informantes em seu tempo livre são 

sim - como quer Habermas - determinadas pelo trabalho. No entanto, estão 

voltadas ao seu desenvolvimento intelectual, configurando, portanto, um ócio 

criativo e não alienante. 

 Reiteramos que, mesmo entre os teóricos, não é pacífica a distinção entre 

tempo livre e ócio. A corrente burguesa, por exemplo, não faz distinção entre 

esses conceitos. Para nós, com fundamento em Munné (1980), o tempo livre, 

como denotam as duas palavras que formam essa expressão, é marcado pela 

temporalidade e pela liberdade. O ócio pressupõe o tempo livre, mas não deve 

ser confundido com ele, já que se caracteriza pelo modo como, na praxis e na 

história, se opera a conjunção temporalidade e liberdade. O ócio possui, pois, um 

conteúdo histórico (vimos que em diversos momentos ele apresenta 

características diferentes) e é vivido pelo sujeito, que realiza atividades, portanto 

se trata de uma prática histórica individual ou social. Passaremos, a seguir, a 

apresentar algumas considerações sobre o lazer. 

 Não é fácil conceituar lazer, pois se trata de um conceito problemático. 

Como assinalamos, alguns estudiosos não fazem distinção entre ócio e lazer e 

outros, quando fazem, não deixam a distinção suficientemente clara. Acrescente-

se ainda que no Brasil os estudos sobre o lazer, ao contrário do que ocorre na 

Europa e Estados Unidos, são parcos.  

 Etimologicamente, a palavra lazer liga-se ao verbo latino licere, que 
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significa ser lícito, ser permitido, ser possível. Atualmente, essa palavra é 

empregada para designar atividades bastante diferentes, mas sempre ligadas a 

algo que seja prazeroso e sem fins lucrativos. São consideradas lazer atividades 

como entretenimento, recreação, divertimento, turismo, jogos, hobbies.  

 Dumazedier (1999, p. 28) estabelece uma distinção entre lazer e 

ociosidade ao afirmar que "o lazer não é ociosidade, não suprime o trabalho; o 

pressupõe". Acrescenta ainda que o lazer é exercido em um tempo liberado do 

trabalho e das obrigações cotidianas e que apresenta funções de descanso, 

diversão e desenvolvimento da personalidade. O sociólogo francês assim o 

conceitua: 

 
O lazer é um conjunto de ocupações às quais o 
indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja 
para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 
entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua 
informação ou formação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou sua livre 
capacidade criadora após livrar-se ou 
desembaraçar-se das obrigações profissionais, 
familiares e sociais. (DUMAZEDIER, 1973, p. 34)  

 

 Esse sociólogo francês acrescenta ainda que, para ser considerada lazer, 

uma atividade deve apresentar as seguintes propriedades: 

 

a) caráter liberatório: o lazer pressupõe liberdade, na medida em que é uma livre 

escolha. Se decorre de uma imposição de outrem, ou de uma obrigação, não é 

lazer. Como o lazer pressupõe tempo livre, deve estar desvinculado do trabalho; 

b) caráter desinteressado: o lazer, ao contrário do trabalho, não tem fim 

lucrativo.  

 

 Neste capítulo teórico, procuramos apresentar com fundamento em Adorno 

(2002), Munné (1980) e Dumazedier (1999), os conceitos de tempo livre, ócio e 

lazer. Vimos que os dois últimos pressupõem tempo livre, que é aquele que 

restou liberado do trabalho e das obrigações domésticas. Intentamos mostrar 

ainda que o ócio é, por excelência, de natureza subjetiva, ou seja, é definido pela 

atitude de quem o vive, e se trata de uma forma de expressar a autonomia do 

indivíduo, que por meio dele procura atingir um bem maior: a libertação do corpo 
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e da mente, e que o lazer tem natureza mais objetiva e está ligado a atividades 

concretas como a diversão, o turismo, os jogos e os hobbies, podendo haver os 

denominados lazeres de massa, decorrentes da industrialização, da comunicação 

de massa e da urbanização, impostos pela indústria cultural e voltados 

essencialmente para o consumo e organizados em função do lucro.  

 Quanto ao tema desta pesquisa, ressaltamos que as leituras dos 

professores-informantes feitas em seu tempo livre são decorrentes muito mais do 

ócio do que do lazer, pois estão voltadas mais ao desenvolvimento intelectual do 

que ao entretenimento. 
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Capítulo III 

Panorama da leitura no Brasil 

 
 
O livro começa com uma ideia na cabeça e termina como objeto nas livrarias.  

(Marisa Lajolo e Regina Zilberman) 

 

  

 Como, em nossa pesquisa, procuramos investigar o que os professores 

leem em seu tempo livre, tivemos de levantar o que se publicou e se publica no 

Brasil, pois, embora isso possa parecer um truísmo, só se pode ler aquilo que é 

publicado, pois é por meio da edição que um texto se torna objeto e encontra 

leitores.  

 Uma breve história do que se publica e se publicou no Brasil tem sua 

justificativa no fato de que, mesmo na era de outros suportes além do tradicional 

livro em papel, a cultura do texto impresso subsiste e, como se verá ao longo 

deste capítulo, se fortalece.   

 Investigar o que se publica, segundo Chartier (2001a), possibilita 

compreender uma prática cultural. Em razão disso, neste capítulo, intentamos 

historiar como se constituiu um mercado leitor no Brasil, tomando como ponto de 

partida, a chegada da família real portuguesa, em 1808, e o que a indústria 

editorial e o comércio livreiro fizeram chegar ao público leitor brasileiro a partir 

dessa data.  

 A opção por discutir neste capítulo como se configurou o mercado de livros 

didáticos no Brasil decorreu do fato de que esse tipo de material continua sendo o 

principal instrumento de nossos professores em sua atividade docente e, mais 

que isso, tem funcionado como parâmetro para suas leituras. 
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1. O referencial teórico 
 
 O referencial teórico adotado para essa investigação foi, 

predominantemente, a pesquisa de Laurence Hallewell, que publicou em 1985 

pela Edusp, a mais abrangente e profunda história do livro no Brasil, O Livro no 

Brasil – sua história, resultado de sua tese de doutorado na Universidade de 

Essex, Inglaterra. Em 2005, foi lançada a segunda edição, ampliada e atualizada 

da obra, na qual nos apoiamos para recompor o quadro da produção editorial 

brasileira nos últimos duzentos anos. Subsidiariamente, recorremos a Momentos 

do livro no Brasil, obra lançada em 1995, para comemorar os 30 anos da Editora 

Ática, que apresenta um panorama do livro no Brasil de 1900 à última década do 

século XX e a Impresso no Brasil: dois séculos de livros brasileiros, organizada 

por Aníbal Bragança e Márcia Abreu, publicada pela Editora Unesp, em 2010.  

 A obra de Hallewell, pela riqueza de dados e informações, permitiu-nos 

recompor como foram se alargando no Brasil as possibilidades de acesso ao livro, 

já que ela analisa os procedimentos que editores e livreiros adotaram para fazer 

seu produto atingir parcelas maiores da população, por meio de iniciativas de 

popularização da leitura, tais como os papperbacks, obras de fácil manuseio e 

comercializadas a preço barato que difundiram títulos importantes de nossa 

literatura a preços bastante acessíveis.  

 Como nossa pesquisa investiga leituras de professores de língua 

portuguesa, deixamos de lado, editores e livreiros que se dedicaram a áreas que 

não são propriamente de interesse direto desses docentes, como livros jurídicos e 

de medicina. 

 Também nos serviu subsidiariamente para a elaboração deste capítulo a 

obra, O Brasil pode ser um país de leitores? – política para a cultura, política para 

o livro, de Felipe Lindoso, profundo conhecedor do mercado editorial brasileiro.  

 Hallewell é bibliotecário de formação e sua obra, por mais exaustiva que 

seja, não se aventura na interpretação dos dados colhidos, por isso tivemos 

também de buscar em Marisa Lajolo, Regina Zilberman e Magda Soares 

referencial teórico que nos permitiu interpretar os dados fornecidos por Hallewell 

bem como os obtidos em nossa pesquisa.  
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2. A leitura no Império 
 

 Hallewell (2005) e Lajolo e Zilberman (2002, 2009) destacam que a 

chegada da família real portuguesa ao Brasil em 7 de março em 180814, fugindo 

da invasão napoleônica, pode ser considerada um marco na modernização da 

sociedade brasileira e possibilitou as condições necessárias para um novo 

modelo de produção cultural.  

 A transferência da Corte para o Brasil permitiu o amadurecimento de um 

projeto de independência que viria ocorrer 14 anos após15. A partir daí, o 

desenvolvimento da leitura no Brasil como prática social começa a alavancar a 

produção de material para ser lido, principalmente jornais, revistas e  folhetins. 

Nesses 14 anos, a população brasileira, segundo Mortara (2000), cresceu cerca 

de 20%. Tal crescimento, no entanto, não representou aumento do número de 

leitores, já que grande parte da população continuava sendo formada por 

analfabetos.  

 Mesmo com a publicação de obras em forma de livros encadernados e 

com capas, o folhetim não desapareceu totalmente, embora fosse gradativamente 

saindo de moda. Ainda no começo do século XX, autores como Olavo Bilac, 

Medeiros e Albuquerque e Coelho Neto recebiam regularmente para publicar 

obras na forma de folhetins. Hallewell destaca que, até meados do século XX, 

tivemos obras publicadas inicialmente em forma folhetinesca. 

                                                
14 Com a família real, seus funcionários e suas famílias vieram, não apenas seus pertences 
pessoais, mas todo o aparato para a transferência do governo para a Colônia e também os 60 mil 
volumes de que se compunha a Biblioteca Real. 
15 Apesar de politicamente autônomo, o Brasil continuou por muito tempo mantendo suas 
características de nação periférica com uma economia de base agrária, dependente do mercado 
externo  e escravocrata, o que implica marginalização de grande parte da população, sem acesso 
a bens econômicos e culturais. 
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Quase todos os romances de Lima Barreto 
apareceram inicialmente em forma seriada, e Clara 
dos Anjos, o último, foi publicado em forma de livro 
somente em 1848, vinte e quatro anos após a sua 
publicação na Revista Souza Cruz. O Galo de 
Ouro, de Rachel de Queiroz, foi publicado pela 
primeira vez, em capítulos, na revista O Cruzeiro, 
em 1950, assim como A Muralha, de Dinah Silveira 
de Queiroz, quatro anos depois. (HALLEWELL, 
2005, p. 211) 

 

 Pode-se afirmar que, a partir da transferência da Corte para o Rio de 

Janeiro, com a consequente modernização da cidade, começa-se a delinear a 

formação de um público leitor e isso pode ser comprovado pelo crescente 

aumento de livrarias no Brasil. Hallewell (2005) afirma que o número de livrarias 

no Rio de Janeiro passou de duas em 1808 para cinco em 1809, sete em 1812 e 

doze em 1816, ou seja, em 8 anos o número de livrarias sextuplicou. A tabela a 

seguir, extraída de Hallewell (2005, p. 121) mostra o número de livrarias e 

tipografias no Rio de Janeiro no século XIX. 

 

Tabela 3 
Livrarias e Tipografias no Rio de Janeiro no século XIX 

 

Ano Livrarias Tipografias 

1801 2 0 

1808 23 1 

1810 6 1 

1820 16 1 

1823 13 7 

1829 9 7 

1842 12 12 

1847 13 18 

1850 12 25 

1860 17 30 

1863 17 32 

1870 30 35 

1880 27 35 

1890 45 67 
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 Os dados relativos à população brasileira na época da chegada da família 

real portuguesa são escassos. Segundo Mortara (2000), a população brasileira 

seria de 4.051.000 habitantes. Não há informações sobre que percentual dessa 

população vivia em cidades, já que os dados sobre populações urbanas só 

passaram a existir a partir do 1º censo, realizado em 1872.  

 Grande parte dessa população era formada por analfabetos, pois até 1850, 

metade da 'imigração' estrangeira para o Brasil era de escravos analfabetos e os 

demais imigrantes eram pessoas que viviam em zonas rurais, sendo a maioria 

também analfabetos. A maior parte dos alfabetizados estava no clero ou na 

nobreza. Isso permite concluir que o público consumidor de material impresso era 

considerado inexpressivo.	  

 Hallewell (2005) afirma que a chegada da corte portuguesa ao Rio de 

Janeiro teve grande impacto na vida da cidade. A cidade do Rio de Janeiro, na 

época, tinha 60.000 habitantes; com a chegada da família real, o Rio de Janeiro 

recebeu cerca de 2.000 emigrantes (esse é o número estimado de pessoas que 

acompanhava a família real). Isso altera bastante a configuração da cidade, que 

ainda era um lugarejo colonial atrasado, e de repente se vê transformado em uma 

cidade com vida cultural aos moldes de grandes centros europeus. Com Dom 

João VI, o Rio de Janeiro ganhou um jardim botânico, uma escola de medicina, a 

Biblioteca Real (atual Biblioteca Nacional), o Banco do Brasil, uma academia de 

belas-artes e um museu nacional. Quanto ao que passa a ocorrer em relação à 

leitura com a vinda da família real, Lajolo e Zilberman afirmam que 

 
A chegada de d. João ao Brasil em 1808 rompe 
com o obscurantismo em que a política portuguesa 
mantinha sua colônia de além-mar. Se a Impressão 
Régia emblematiza uma dessas rupturas, outra 
coincide com a fundação da Biblioteca Real, 
estimulada por d. João em 1814, a partir dos livros 
que a Corte portuguesa trouxe consigo. Mas o 
acervo colocado à disposição dos leitores cariocas 
era predominantemente clássico, o que conferiu 
maior peso à literatura tradicional no mundo da 
escola. (LAJOLO e ZILBERMAN, 2009, p. 175)  
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 Antes mesmo de desembarcar no Rio de Janeiro, Dom João VI toma uma 

decisão importante que alteraria significativamente a economia da colônia. Em 20 

de janeiro de 1808, o Príncipe Regente determina a abertura dos portos 

brasileiros ao comércio exterior e autoriza a implantação de indústrias no Brasil. 

Menos de dois meses após o desembarque da família real, Dom João VI emite 

carta régia autorizando a imprensa no Brasil. Antes disso, qualquer documento ou 

era impresso na Europa, ou permanecia sob a forma de manuscrito. Hallewell 

(2005) destaca que, antes de 1808, Portugal proibia a publicação de livros em 

suas colônias. A Carta para a autorização da impressão no Brasil, publicada em 

13 de maio de 1808, dia do aniversário de Príncipe Regente, diz o seguinte 

(mantivemos a grafia da época): 

 
Tendo-me constado que os prelos que se achão 
nesta Capital, erão os destinados para a Secretaria 
de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra; 
e attendendo à necessidade que ha da Officina de 
Impressão nestes meus Estados; sou servido, que 
a casa onde eles se estabelecerão, sirva 
interinamente de lmpressão Régia, onde se 
imprimão exclusivamente toda a legislação e papeis 
diplomaticos, que emanarem de qualquer repartição 
de Meu Real Serviço; e se possão imprimir todas, e 
quaesquer outras Obras; ficando interinamente 
pertencendo o seu governo e administração á 
mesma Secretaria. Dom Rodrigo de Souza 
Coutinho, do meu Conselho de Estado, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros e 
da Guerra, o tenha assim entendido, e procurará 
dar ao emprego da Officina a maior extensão, e lhe 
dará todas as instrucções e ordens necessarias e 
participará a este respeito a todas as estaçoens o 
que mais convier ao Meu Real Serviço. Palacio do 
Rio de Janeiro em treize de Maio de mil e 
oitocentos e oito. Com a rubrica do Principe 
Regente Nosso Senhor. (HALLEWELL, 2005, p. 
101) 

 

 Lindoso (2004, p. 56), no entanto, minimiza o papel da Imprensa Régia16 

na medida em que “ela foi utilizada principalmente para a impressão de 

documentos oficiais, embora tivesse publicado alguns ensaios e livros de moral”. 

                                                
16 A Imprensa Régia manteve o monopólio da impressão no Brasil até 1822. A denominação 
Imprensa Régia persistiu até fevereiro de 1917. A partir dessa data, passou a se chamar Real 
Officina Typographica. Em 1821, esse título foi simplificado para Régia Typographia e, após, 
passou a se chamar Typographia Nacional. 



 

 

65 

Hallewell (2005, p. 111) afirma que grande parte dos impressos produzidos pela 

Imprensa Régia “era constituída de documentos do governo, cartazes, volantes, 

sermões, panfletos e outras publicações secundárias”. 

 De fato, durante todo o período imperial, a imprensa no Brasil teve papel 

secundário. Mesmo com a chegada de outras prensas, o material impresso no 

Brasil era representado basicamente por documentos oficiais, jornais e panfletos 

e a atividade editorial estava concentrada no Rio de Janeiro. A impressão de 

livros não era feita no Brasil, mas na Europa. Lindoso (2004, p. 56) afirma que 

“até mesmo publicações quinzenais, como a Revista Popular, editada por B. L. 

Garnier, eram impressas na França”, o que permitiu o desenvolvimento de uma 

grande indústria editorial de língua portuguesa em Londres e Paris.  

 Alem de livros, jornais importantes como o Correio Brasiliense, de Hipólito 

José da Costa, também eram impressos no continente europeu. Para Hallewell 

(2005), a preferência por se imprimirem livros na Europa era de natureza 

econômica; pois, mesmo descontados os valores pagos a título de frete, o livro 

impresso na Europa era mais barato, além de ser impresso com melhor qualidade 

gráfica.  

 

3. A leitura na República e as primeiras casas publicadoras  
 

 Por ocasião da Proclamação da República, o Brasil tinha 14,3 milhões de 

habitantes e apenas 6% da população vivia em cidades com mais de 50.000 

habitantes. A maior cidade brasileira era o Rio de Janeiro. Dessa população, 

segundo o Censo de 1890, apenas 15% da população acima dos 15 anos sabia 

ler e escrever e os analfabetos eram mais de 12 milhões. 

 A consolidação de instituições necessárias à difusão do material impresso 

(escolas, bibliotecas, jornais, livrarias e editoras) possibilitou que, já no final do 

século XIX, se constituísse um mercado de edição de livros no Brasil, com o 

monopólio de duas grandes editoras: a Laemmert e a Garnier. A primeira 

pertencia ao alemão Eduard Laemmert (1806 – 1880) e se voltava 

preferencialmente à publicação de livros técnicos, escolares e de culinária. A 

publicação de obras literárias não era o forte da Laemmert, não obstante essa 

editora tivesse publicado algumas obras literárias estrangeiras em tradução, como 
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Amorosas paixões do jovem Werther, Aventuras pasmosas do celebérrimo Barão 

de Münchhausen, Robinson Crusoe, As viagens de Gulliver e Dom Quixote. O 

carro-chefe da editora foi o Almanack Laemmert, mais completo do que os 

almanaques concorrentes (a edição de 1875 saiu com 1.700 páginas) e chegou a 

cobrir notícias de todo o Império.  

 Sua principal concorrente, a Garnier, do francês Baptiste Louis Garnier 

(1823 – 1893), que viria a ser o principal editor brasileiro do século XIX, tendo 

publicado, apenas de autores brasileiros, 655 títulos. Pela Garnier, foram 

publicados José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães e 

Machado de Assis. Garnier também publicou vários autores estrangeiros, 

principalmente franceses, em traduções para o português. Em seu catálogo, 

constavam autores como Alexandre Dumas (pai), Victor Hugo, Émile Gaboriau e 

Júlio Verne. Além de literatura, a Garnier também publicava livros didáticos, 

gramáticas e dicionários. Na área dos livros escolares, seus principais autores 

foram Joaquim Manuel de Macedo, que também alcançou muito sucesso com a 

publicação, em livros, de romances que houvera publicado anteriormente em 

folhetins, Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro e Felisberto Rodrigues Pereira de 

Carvalho, que depois passaria para uma editora que se especializou na área de 

livros escolares: a Francisco Alves.  

 O segmento de didáticos já representava parte importante da produção 

editorial brasileira desde seu início. Hallewell (2005) afirma que, em 1907, a 

população brasileira era de 20 milhões e só na escola básica o Brasil tinha 

638.378 alunos matriculados. Lindoso (2004) observa que, no entanto, os livros 

de literatura tinham um mercado bastante restrito. Os números atuais da indústria 

editorial brasileira nos mostram que passados mais de cem anos o quadro 

permanece o mesmo com a larga predominância da publicação de livros didáticos 

sobre os de literatura. 
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4.  O colégio Pedro II e o livro didático 
 
 A inauguração do Colégio Pedro II17, no Rio de Janeiro, em 25 de março 

de 1838, introduzindo no Brasil o ensino leigo e o ensino seriado, que era 

privilégio dos seminários, e a presença de outras instituições de ensino na corte 

criaram as condições necessárias para que os livros didáticos passassem a fazer 

parte da vida escolar dos brasileiros, criando uma infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento da leitura como prática social, sobretudo de textos literários. 

Destacando a importância dos livros didáticos na formação de leitores no Brasil, 

Lajolo e Zilberman afirmam que 
 

O livro didático interessa igualmente a uma história 
da leitura porque ele, talvez mais ostensivamente 
que outras escritas, forma o leitor. Pode não ser tão 
sedutor quanto as publicações destinadas à 
infância (livros e histórias em quadrinhos), mas sua 
influência é inevitável, sendo encontrado em todas 
as etapas da escolarização de um indivíduo: é 
cartilha, quando da alfabetização; seleta, quando 
da aprendizagem da tradição literária; manual, 
quando do conhecimento das ciências ou da 
profissionalização adulta, na universidade. 
(LAJOLO e ZILBERMAN, 2009, p. 121)   

  

 Ainda sobre esse tipo de livro, essas autoras afirmam que, além de 

fornecerem condições para o funcionamento da escola, possibilitam a formação 

de leitores. Para Lajolo e Zilberman (2009), na rede pública de ensino, em que a 

maioria dos estudantes provém das classes menos favorecidas, o livro didático é 

a única forma de acesso à leitura e o principal objeto em torno do qual se 

organizam as práticas de leitura. 

                                                
17 Os programas de ensino e os livros adotados pelo Colégio Pedro II tornaram-se  modelo não só 
para os outros estabelecimentos de ensino, fossem eles públicos ou particulares, mas também 
para Exames Preparatórios. Até 1931, para se ingressar nos cursos superiores não era obrigatória 
a conclusão do chamado curso secundário, bastava apenas que o estudante fosse aprovado pelos 
chamados Exames Preparatórios. Isso acarretou que o currículo do curso secundário se pautasse 
pelos Exames Preparatórios. Fato semelhante ocorre nos dias de hoje, já que muitas escolas 
particulares costumam pautar o ensino em função dos principais concursos vestibulares.  
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 Um dos livros didáticos que mais contribuíram para a formação de leitores 

no Brasil foi a Antologia Nacional, de Fausto Barreto e Carlos de Laet.  

 

 
Figura	  4:	  Edição	  da	  
Antologia	  Nacional,	  já	  
adaptada	  por	  Daltro	  Santos	  	  

 

 Soares (2001) ressalta que, antes da Antologia, os livros didáticos vinham 

de Portugal. Os de língua portuguesa eram antologias (às vezes associadas a 

uma gramática), cujos nomes variavam: seletas, florilégios, antologias. A obra de 

Barreto e Laet era adotada em instituições de ensino de prestígio como o Colégio 

Pedro II, antigo Gymnasio Nacional18, o Colégio Militar e a Escola Normal. A 

Antologia conseguia estar presente tanto em instituições de tendência 

monarquista (Colégio Pedro II), quanto republicana (Colégio Militar). O fato de ser 

adotada nessas instituições (isso era impresso na página de rosto ou na capa) 

funcionava como uma espécie de selo de qualidade da obra, o que estimulava 

sua adoção em outras instituições de ensino. Soares (2001, p. 38) reproduz a 

seguinte indicação na folha de rosto da 5ª edição (1909) da Antologia: Adoptada 

no Gymnasio Nacional, na Escola Normal do Distrito Federal, no Collegio Militar e 

em outros estabelecimentos de ensino, tanto d’esta capital como dos Estados. 

Razzini, em sua tese de doutorado, sustenta que, após a Proclamação da 

República,  

                                                
18 Depois da Proclamação da República, o Colégio Pedro II mudou o nome para Ginásio Nacional. 
A mudança de nome em nada a alterou o prestígio que essa instituição de ensino possuía. Ao 
aluno que concluísse seus estudos no Pedro II era conferido o título de Bacharel em Letras, 
permitindo que o estudante se matriculasse em qualquer curso superior. 
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O currículo e os compêndios adotados no Colégio 
Pedro II converteram-se em referência dos decretos 
que regulamentavam os exames preparatórios e o 
ensino secundário nacional.  Sua execução pelas 
outras escolas secundárias, públicas ou 
particulares, tornou-se obrigatória para que estas 
obtivessem 'a equiparação' (decreto 981 de 8 de 
novembro de 1890 e decreto 1.232-H de 2 de 
janeiro de 1891) e, consequentemente, gozassem 
dos mesmos privilégios do Colégio Pedro II, ou 
seja, de realizar exames preparatórios que 
valessem para a matrícula nos cursos superiores. 
(RAZZINI, 2000, p. 27-8) 

 

 A partir de 1940, em decorrência da democratização do ensino, com a 

consequente ampliação do número de estabelecimentos, aquelas instituições 

deixam de ser modelo para o ensino e, em consequência, parâmetro para escolha 

de material didático. 

 Os autores da Antologia eram intelectuais de prestígio, monarquistas e 

católicos: Carlos de Laet (1847-1927) era filólogo, jornalista, professor do Colégio 

Pedro II e do Colégio São Bento, membro fundador da Academia Brasileira de 

Letras, da qual foi presidente entre 1919 e 192219. Fausto Barreto (1852 – 1915) 

era filólogo e professor catedrático do Colégio Pedro II, tendo lecionado também 

no Colégio Militar. A Antologia era destinada a estudantes do curso secundário, o 

que corresponderia hoje ao Ensino Fundamental II (6º ao 9º anos) e ao Ensino 

Médio e teve 43 edições. A primeira foi publicada em 1895 pela Editora Paulo de 

Azevedo Ltda., do Rio de Janeiro, em plena campanha para a nacionalização do 

livro escolar. Por essa editora, foi publicada até a 5ª edição, quando o livreiro 

português Francisco Alves (1848 – 1917) comprou a editora da viúva de Azevedo 

apenas para ter a Antologia em seu catálogo. Pela editora de Francisco Alves foi 

publicada até sua última edição, em 1969, tendo a duração de 74 anos. Se 

comparada com os livros didáticos atuais, a Antologia teve duração excepcional, 

sendo o livro de duas (e até de três) gerações, possibilitando a troca de 

impressões de leitura entre pais e filhos e mesmo entre netos e avós.  

                                                
19 Além de Carlos de Laet, outros acadêmicos também produziram livros didáticos: Sílvio Romero 
e João Ribeiro (História da Literatura Brasileira), Olavo Bilac e Guimarães Passos (Tratado de 
Versificação), Coelho Neto (Compêndio de Literatura Brasileira). 
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 A Antologia, um grosso volume de mais de 600 páginas, com letras em 

corpo 8 (o texto que você lê agora está composto em corpo 12), não apresentava 

ilustrações, nem propunha atividades, quer de língua portuguesa, quer de 

literatura, o que dava ao professor autonomia na condução de suas aulas. Sobre 

a ausência de atividades na Antologia, Soares registra que 

 
Na ausência de exercícios, de atividades, a 
Antologia deixava a forma de sua utilização nas 
mãos do professor, autônomo para planejar e 
executar suas aulas de Português, tendo a 
coletânea de textos apenas como um material 
didático facilitador de sua ação. (SOARES, 2001, 
p. 55 )  

 

 Os textos eram longos, chegando a ocupar até quase dez páginas. Razzini 

(1992) e Soares (2001) observam que os textos, no entanto, eram usados mais 

para o ensino de um modelo de língua a ser imitado do que para as atividades de 

leitura propriamente dita. 

 A Antologia manteve-se praticamente a mesma durante esses anos todos. 

Apenas na 25ª edição, de 1942, quando seus autores já eram falecidos, foi revista 

e modificada por Daltro Santos para adequá-la à nova organização do ensino, 

promulgada pelo então Ministro da Educação, Gustavo Capanema, que dividiu o 

curso secundário em dois ciclos: 1º ciclo (ginasial), 2º ciclo (clássico e científico).  

 A partir dessa edição o selo de qualidade, 'adotada no Colégio Pedro II' ou 

'Adotada no Ginásio Nacional', é substituído por 'Anotada e Adaptada ao 

Programa do Segundo Ciclo do Curso Secundário'. Soares reproduz trecho do 

prefácio da 25ª edição, em que Daltro Santos explica aos leitores as modificações 

que fez na obra. 

 
Convidado pela administração da “Livraria 
Francisco Alves” a rever e modificar esta 
consagrada obra, com que há cinquenta anos, vêm 
beneficiando a juventude escolar os inolvidáveis 
professores FAUSTO BARRETO e CARLOS DE 
LAET, afiguraram-se-me de responsabilidade as 
alterações que lhe introduzisse, por tratar-se de 
conhecido livro, em cujas páginas está gravada a 
autoridade daqueles mestres, e nas quais se 
abeberaram, na adolescência, inúmeros e 
vigorosos espíritos da atualidade brasileira. 
(SOARES, 2001, p. 39)  
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 A Antologia Nacional pode ser considerada o primeiro manual didático 

genuinamente brasileiro, pois como atesta Soares, 

 
Os manuais didáticos para o ensino de Português 
no final do século XIX e primeiras décadas do 
século XX eram as antologias (em geral associadas 
a uma gramática). A princípio, vinham de Portugal: 
livros didáticos portugueses, de todas as 
disciplinas, foram utilizados no Brasil durante o 
século XIX e nas primeiras décadas do século XX. 
A Seleta Nacional de Caldas Aulete – filólogo de 
fama, autor do dicionário conhecido como Caldas 
Aulete, professor do Liceu Nacional de Lisboa -, foi 
muito utilizada nesse período; embora denominada 
“nacional”, incluía autores não só portugueses, mas 
também brasileiros. (SOARES, 2001, p. 39) 

 

 Lajolo e Zilberman destacam que, se a importação dos livros didáticos 

sanava um problema, criava outro. 

 
Forma fácil de sanar a falta de material didático, e 
até mais prática que a tradução dos livros 
necessários, era a importação deles. Se, num 
primeiro momento, tal medida poderia solucionar o 
problema, com o tempo criou outro: provocou uma 
retórica nacionalista, que proclamava a 
inadequação dos livros portugueses para a 
juventude brasileira. Aos olhos da ex-metrópole, a 
ex-colônia era vista como uma espécie de reserva 
de mercado para o livro português, o que levou os 
escritores locais mais ativos a desfraldar a 
bandeira, nem sempre acima de qualquer suspeita, 
da brasilidade do livro escolar, maneira eufêmica de 
promoverem seu próprio produto. (LAJOLO e 
ZILBERMAN, 2009, p. 183)  
 

  

 Soares (2001) acrescenta que o conteúdo da Antologia era formado 

basicamente por textos literários de autores nacionais e portugueses, já falecidos, 

apresentados em ordem cronológica e que o livro não sugeria atividades quer de 

compreensão de texto, quer de gramática. Os textos também eram escolhidos por 

seu caráter pedagógico, isto é, vinham “reforçar a concepção de leitura como 

instrumento de formação ética do aluno e de preservação da moral e dos bons 

costumes” (SOARES, 2001, p. 45). Por ela, estudaram figuras de proa de nossa 
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literatura como Manuel Bandeira e Pedro Nava, que fizeram referência à 

Antologia Nacional em suas obras20.  

 Se em suas primeiras edições a Antologia apresentava equilíbrio na 

seleção de textos de autores brasileiros e portugueses, com o passar dos anos, 

esse equilíbrio foi se desfazendo, na medida em que os textos representativos de 

autores literários brasileiros passaram a ocupar mais espaço na Antologia do que 

os de autores portugueses, o que, para Soares (2001), significa uma 

'nacionalização' da leitura escolar, isto é, o professor, antes leitor e conhecedor 

das duas literaturas, vai se tornando cada vez mais um leitor mais familiarizado 

com autores nacionais. Isso acabaria redundando no fato de a literatura 

portuguesa ser excluída do currículo escolar e dos livros didáticos. Os dados 

gerados em nossa pesquisa mostram que atualmente a leitura de autores 

portugueses (clássicos ou modernos) é baixa se comparada à de autores 

nacionais.  

 Sobre a presença de autores brasileiros e portugueses na Antologia, 

Soares afirma que 

 
Na 1ª edição, eram 33 brasileiros e 45 portugueses; 
ao ampliar a obra na 6ª edição (1913), Carlos de 
Laet acrescenta-lhe 16 brasileiros e 6 portugueses, 
e, na 7ª edição (1915?), 4 brasileiros e 2 
portugueses, ficando assim, nessa edição, igualado 
o número de escritores dos dois países: 53 
brasileiros e 53 portugueses. A ampliação seguinte, 
feita por Daltro Santos para a 25ª edição (1942), 
acrescentou 16 brasileiros e 9 portugueses, 
retirando 1 brasileiro e 5 portugueses, passando, 
assim, os brasileiros a predominar sobre os 
portugueses a partir dessa edição e até a última 
(1969): 68 brasileiros e 57 portugueses. (SOARES, 
2001, p. 43) 

                                                
20 Manuel Bandeira, em Itinerário de Pasárgada e Pedro Nava, em Balão Cativo e Chão de Ferro. 
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5. Francisco Alves 
  

 O editor que percebeu o grande potencial de mercado dos livros didáticos 

foi o português Francisco Alves. Alves veio para o Brasil, em 1882, a convite de 

seu tio, Nicolau Antônio Alves, juntando-se a ele para administrar uma livraria de 

livros acadêmicos e escolares, a Livraria Clássica. Seu comportamento irascível 

fez com que seus sócios, o tio e Antônio Joaquim Magalhães, vendessem a Alves 

suas partes na sociedade. Sozinho na direção da casa, logo ampliou os negócios, 

tornando-se também editor.  

 Arrojado, combatia os concorrentes vendendo a preços mais baixos, ou até 

mesmo comprando editoras que possuíam títulos que concorriam com os seus. 

Logo abriu filiais em outras cidades, inicialmente em São Paulo, e depois em Belo 

Horizonte. Ao falecer, em 1917, aos 69 anos de idade, seu testamento causou 

surpresa, pois deixava uma generosa pensão vitalícia para sua amante, Maria 

Dolores Braun, e o restante de sua fortuna foi legado à Academia Brasileira de 

Letras, com a condição de que essa instituição promovesse, a cada cinco anos, 

dois concursos em sua homenagem. Um deles seria uma monografia sobre 'a 

melhor maneira de ampliar a educação primária no Brasil' e o outro sobre a língua 

portuguesa.   

 Segundo Razzini (1992, p. 3), na última década do século XIX, a Francisco 

Alves “contava com mais de 150 títulos em seu catálogo, dentre os quais, 90% 

eram destinados ao consumo escolar”. Sobre a preferência da Francisco Alves 

por livros didáticos, Hallewell afirma que 

 
Os livros didáticos constituem uma linha de venda 
segura e permanente, além de proporcionar ao 
editor nacional uma vantagem sobre os 
competidores estrangeiros, cujos produtos jamais 
podem adaptar-se tão bem às condições ou aos 
currículos locais. Por isso, Baptiste Louis Garnier já 
tinha iniciado a publicação de livros didáticos, mas 
Francisco Alves foi o primeiro editor brasileiro a 
fazer dessa linha editorial o principal esteio de seu 
negócio.21 (HALLEWELL, 2005, p. 280).  

                                                
21 Como livros didáticos estrangeiros não podem competir com os nacionais, editores estrangeiros 
interessados nesse mercado optam com comprar editoras nacionais para ter seu catálogo de 
didáticos. Esse fato, com pequenas variantes, viria a ocorrer nos dias atuais. 
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 A Francisco Alves chegou quase a deter o monopólio do livro didático na 

sua época22. Seu maior sucesso de vendas foi, sem dúvida, a Antologia Nacional. 

Além dos já citados Fausto Barreto e Carlos de Laet, eram também autores de 

livros didáticos da Francisco Alves, entre outros, Francisco Vianna, João Ribeiro, 

Maximino Maciel, Júlio Ribeiro, Tomás Galhardo e Afrânio Peixoto.  

 Afora os livros escolares, Francisco Alves editou importantes autores de 

nossa literatura como Raul Pompeia, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Medeiros e 

Albuquerque, Gilberto Amado, José Veríssimo, Júlia Lopes, Afonso D’Escragnolle 

Taunay, Euclides da Cunha e Afrânio Peixoto, cujo livro A Esfinge vendeu cerca 

de 11.000 exemplares na época de seu lançamento, superando Canaã, de Graça 

Aranha, o romance de maior vendagem até então.    

 A estratégia de Alves era agressiva: adquiria outras editoras só para ficar 

com os direitos de edição de obras que lhe interessassem. Foi dessa forma que 

adquiriu os direitos sobre Os sertões, comprando-os, em 1909, da Laemmert, até 

então detentora dos direitos da obra de Euclides da Cunha. Para ter em seu 

catálogo a Antologia Nacional, Alves comprou a editora da viúva de Paulo 

Azevedo que publicava a Antologia23. No entanto, como a maioria de seu catálogo 

era formado por livros didáticos, sua loja, ao contrário do que acontecia com a 

Garnier, não era palco de reuniões de escritores. No entanto, como livraria, já 

passara a ser mais proeminente do que a Laemmert e já ameaçava a liderança da 

Garnier. 

  

6.  Um mercado que cresce e se descentraliza 
 

 O crescimento do mercado editorial brasileiro está intimamente relacionado 

ao aumento do número de escolas e estudantes e isso ocorreu, sobretudo, após a 

Proclamação da República. A ideologia positivista dos que fizeram a República 

                                                
22 Posteriormente, o quase monopólio dos livros didáticos caberia a uma editora de São Paulo, a 
Companhia Editora Nacional. Atualmente, não há uma editora que monopolize o mercado de 
didáticos, que está distribuído praticamente entre algumas grandes editoras de São Paulo: a 
Moderna, pertencente ao grupo espanhol Prisa-Santillana, a FTD, dos Irmãos Maristas, as 
editoras Ática e Scipione, pertencentes ao Grupo Abril, a Saraiva e a SM.  
23 Essa política de aquisição de aquisição de editoras para ter para si o catálogo, inaugurada por 
Alves, persiste nos dias atuais. 
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implicou a ampliação da escola pública e leiga no Brasil.  A tabela a seguir, 

extraída de Hallewell (2005, p. 249), mostra a população brasileira e o número de 

alunos matriculados na escola primária. 

 

Tabela 4 

População brasileira e matrículas na escola primária 
 

Ano População (em milhões) Matrículas (escola primária) 

1888 13,67 258 302 

1907 20,86 638 378 

1920 30,64 1 250 729 

1930 33,57 2 084 000 

 

 Enquanto o crescimento da população brasileira, no período, foi 245%, o 

número de alunos matriculados na escola primária aumentou 800%. 

 É na escola e graças a ela que se começou a formar um público leitor no 

Brasil e o que começou com os primórdios da República continua a ocorrer no 

século XXI. Pesquisa do Instituto Pró-livro, publicada em Retratos da leitura no 

Brasil, mostra que é ainda por meio da escola que os brasileiros continuam 

entrando em contato com a leitura.  

 
A pesquisa evidencia que é a escola quem faz o 
Brasil ler. O brasileiro está estudando e é a partir da 
escola que os brasileiros entram em contato com o 
processo da leitura, por meio dela, acessam os 
livros, independentemente de sua classe social. A 
escola pública forma a maioria da população – 85% 
dos entrevistados. É lá que a maioria das crianças 
e jovens tem acesso ao livro, é pela escola que se 
lê, não apenas para atender às tarefas escolares, 
mas também por prazer. (RETRATOS DA 
LEITURA NO BRASIL, 2008, p. 74)  
 

 

 O desenvolvimento econômico de São Paulo, a partir do século XIX, 

graças à cultura cafeeira e, posteriormente, à industrialização, possibilitou a 

expansão da rede de ensino (São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a instituir 

o ensino primário obrigatório) e, atrelado a isso, a expansão do mercado editorial, 
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antes centrado exclusivamente no Rio de Janeiro. A Francisco Alves e a Garnier 

abriram filiais em São Paulo e editoras e livrarias paulistas começaram a surgir, 

como a O Livro, de José Olympio e Jacinto Silva, a Teixeira24, a Saraiva e a 

Livraria Italiana, de Antonio Tise, que, embora tivesse publicado obras dos 

modernistas Mário e Oswald de Andrade, ficou mais conhecida pela publicação 

de autores italianos como Luigi Pirandello, Filippo Tomaso Marinetti e Giovanni 

Papini. Essas editoras e livrarias não eram apenas locais de produção e venda de 

livros, mas espaços em que se reuniam intelectuais e, por isso, passaram a ser 

polos de irradiação de produção cultural. 

 
6.1 A Casa Garraux 
 
 Uma das livrarias mais importantes de São Paulo foi por muito tempo a 

Casa Garraux, que surgiu de uma filial da Garnier. Hallewell assinala que 

 
Em 1860, o livreiro Baptiste Louis Garnier, do Rio 
de Janeiro, abriu uma filial em São Paulo, fato por 
si só indicativo que o mercado de livros na cidade já 
alcançara bom tamanho, e confiou sua 
administração a Anatole Louis Garroux (1833-
1904), que vinha trabalhando para Garnier desde 
que chegara da França com dezessete anos. 
(HALLEWEEL, 2005, p. 302) 
 

 
 Em 1863, Garraux desvinculou-se da Garnier e fundou, em sociedade com 

outros dois sócios, sua própria livraria, a Livraria Acadêmica, que, no entanto, 

continuou sendo chamada por todos como Garraux, mesmo depois de Garroux tê-

la vendido e retornado a Paris.  

 Durante muito tempo, a Garroux não publicou nada, mas tornou-se a 

melhor livraria do país do final do século XIX e das primeiras décadas do século 

XX, com títulos mais atualizados do que os das principais livrarias do Rio de 

Janeiro. Isso fez com que se tornasse um polo cultural bastante importante de 

São Paulo, contribuindo para formação de importantes editores e livreiros como 

José Olympio. Na Garroux, dada a proximidade com a Faculdade de Direito do 

Largo de São Francisco, reuniam-se não só bacharéis e estudantes, mas 
                                                
24 À Teixeira, que publicou A Carne, de Júlio Ribeiro, credita-se a instituição de uma nova 
modalidade de vender e divulgar livros: as tardes de autógrafo. 
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fazendeiros de café, educados na Europa. Pela Garroux, o público leitor da época 

pôde tomar contato, em traduções para o português, com a obra de Balzac, 

Chateaubriand, Musset, Walter Scott, Fenimore Cooper, Shakespeare, Dickens, 

Longfellow e Edgar Allan Poe, entre outros. 

 

6.2 A Livraria e Editora Saraiva 
  

 Outra livraria, que posteriormente passaria a ser também editora, e que 

surgiu no centro de São Paulo nas proximidades da Faculdade de Direito foi a 

Saraiva, fundada pelo português Joaquim Ignácio da Fonseca Saraiva, que 

começou com o comércio de livros usados.  

 A Saraiva dedicou-se inicialmente à publicação de livros jurídicos, negócio 

em que continua até hoje, sendo a líder no setor. Em 1944, com a morte de seu 

fundador, seus filhos resolvem diversificar o negócio e expandir o número de 

livrarias, passando também a publicar livros didáticos, de literatura e de interesse 

geral. São selos da Saraiva as editoras Atual, Formato e Benvirá e os sistemas de 

ensino Ético e Agora.  

 Uma coleção de livros da Saraiva, lançada em 1948, tornou bastante 

acessível ao público uma literatura de boa qualidade, a Coleção Saraiva, pois os 

livros eram vendidos por assinatura a preços baixos. Por essa coleção, foram 

publicados, em 12 anos, 287 títulos e alguns milhões de exemplares. Em relação 

à Coleção Saraiva, Momentos do livro no Brasil afirma que  

 
Baratos, com capas coloridas e atraentes, os 
volumes chamavam a atenção do público. Vendidos 
em sistema de assinaturas, inédito na época, os 
livros tinham tiragens altíssimas – em 1949, a 
primeira edição de O amanuense Belmiro, de Ciro 
dos Anjos, saiu com 40 mil exemplares. 
O mesmo cuidado que cercava a escolha das obras 
estendia-se ao trabalho editorial. As ilustrações 
ficavam a cargo de artistas como Aldemir Martins e 
Darcy Penteado; as traduções eram feitas por 
intelectuais como Péricles Eugênio da Silva Ramos, 
José Geraldo Vieira e Décio Pignatari. Na coleção 
Romances do Brasil despontaram nomes como 
Marcos Rey e Heloneida Studart. (MOMENTOS 
DO LIVRO NO BRASIL, 1995, p.36)  
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Figura	  5:	  	  Edição	  de	  O	  guarani,	  publicado	  na	  
Coleção	  Saraiva	  
	  

6.3 O Clube do Livro 
 

 A Coleção Saraiva não foi a única a adotar a política de vender livros a 

preço barato por meio de assinaturas, criando um projeto popular de leitura e 

alavancando a produção de livros no país. O Clube do Livro, inaugurado em julho 

de 1943 por Mário Graciotti, com uma edição de O Guarani, de José de Alencar, 

também contribuiu significativamente para a democratização da leitura no Brasil, 

uma vez que possibilitou que os livros chegassem aos leitores, mesmo em 

lugares que não dispunham de livrarias. Da primeira edição do Clube foram 

comercializados 10.000 exemplares. A partir daí, começa a lançar um título por 

mês, sendo um terço de sua publicação de autores nacionais. Graciotti baseava 

seu negócio em três princípios: texto limpo e anotado, preço barato, entrega em 

domicílio. Com isso chegou a ter, segundo Hallewell (2005), mais de 50 mil 

sócios, que recebiam em casa os títulos publicados com um preço de cerca de 

um terço do praticado em livrarias. Sobre a forma como os títulos do Clube 

chegavam ao público, Guimarães, em comunicação apresentada na Associação 

Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC), informa que 

 
O Clube do Livro contava também com um serviço 
de venda em domicílios (comércio ambulante) que 
garantia a pronta entrega de qualquer obra 
solicitada, nos mais distantes pontos do país, 
através do trabalho de seus representantes. Por 
outro lado, os livros que não eram vendidos via 
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assinatura postal e em livrarias, certamente o 
público tinha acesso em bancas de jornais, 
quiosques, rodoviárias, entre outros, a partir das 
distribuidoras regionais. O objetivo era levar o livro 
popular até seu potencial comprador. Por isso os 
vários meios citados o fizeram circular nos espaços 
onde o encontro com o leitor fosse possível e 
rápido. (GUIMARÃES, 2008, p. 3) 

 

 

 
Figura	  6:	  Edição	  de	  Uma	  tragédia	  no	  Amazonas,	  
publicada	  pelo	  Clube	  do	  Livro.	  
  

 Em 1973, o Clube do Livro passou para a Editora Revista dos Tribunais e, 

em 1983, foi incorporado pela Editora Ática. Atualmente, o Clube do Livro não 

existe mais como editora. 

 
6.4 "Um país de faz com homens e livros" 

  

 A história do livro no Brasil pode ser dividida em dois períodos: antes e 

depois de Monteiro Lobato. Sua importância para a formação de um público leitor 

no Brasil vai muito além dos títulos que publicou. Segundo Hallewell (2005), 

Lobato abriu o caminho para que outros editores que vieram depois trilhassem o 

caminho que ele já havia explorado.  

Paulista do Vale do Paraíba, cafeicultor, formado em Direito pela 

Faculdade do Largo de São Francisco, jornalista e escritor, Lobato começa sua 

carreira de editor publicando, com recursos próprios, livros de sua autoria. Em 

1917, publica uma seleção de contos com o título de Urupês. Os 1.000 

exemplares da primeira edição esgotaram-se rapidamente e, em pouco tempo, o 
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livro teve mais três edições, chegando a vender 8.000 exemplares, número 

excepcional para época, ainda mais se levarmos em conta que se tratava de um 

autor estreante. Comentando o sucesso de Urupês, Hallewell afirma que 

 
O sucesso de Lobato, sem precedentes para um 
livro de estreia de um escritor nacional, 
surpreendeu a todos, inclusive a ele próprio. Parte 
desse sucesso deveu-se, sem dúvida a uma 
referência de Rui Barbosa a Jeca Tatu em discurso 
durante sua campanha eleitoral de 1917, 
vinculando a ignorância e o atraso do Brasil rural à 
política de seus adversários. [...] Evidentemente, 
como acontece com tantos livros, as vendas 
decorriam principalmente da velhíssima, conhecida 
e invisível propaganda boca a boca entre os 
leitores. (HALLEWELL, 2005, p. 16)  

 

 Numa época em que o número de livrarias era bem pequeno (embora no 

século XXI, continue sendo), Lobato se fez valer de estratégias inovadoras para 

vender seus livros, colocando-os em pontos de venda não tradicionais como 

armazéns, papelarias e farmácias. Só não a colocou em açougues, “por temor 

que os livros ficassem sujos de sangue”. Na carta em que enviava a comerciantes 

solicitando que vendessem seus livros, Lobato, citado por Hallewell, dizia 

 
Vossa Senhoria tem o seu negócio montado, e 
quanto mais coisas vender, maior será o lucro. 
Quer vender também uma coisa chamada 'livros'? 
Vossa Senhoria não precisa inteirar-se do que essa 
coisa é. Trata-se de um artigo comercial como 
qualquer outro: batata, querosene ou bacalhau. É 
uma mercadoria que não precisa examinar nem 
saber se é boa nem vir a esta escolher. O conteúdo 
não interessa a V.S., e sim ao seu cliente, o qual 
dele tomará conhecimento através das nossas 
explicações nos catálogos, prefácios, etc. E como 
V.S. receberá esse artigo em consignação, não 
perderá coisa alguma no que propomos. Se vender 
os tais 'livros', terá uma comissão de 30 p.c.; se não 
vendê-los no-los devolverá pelo Correio, com o 
porte por nossa conta. Responda se topa ou não 
topa. (HALLEWELL, 2005, p. 320) 

  

 Com essa estratégia, Lobato conseguiu mais de 2.000 distribuidores de  

seus livros no país.  Para se ter um ideia da ousadia de Lobato, basta lembrar que 
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hoje, quase cem anos depois, o número de distribuidores de uma grande editora 

não chega a 50. 

 Lobato também investia muito em seu negócio, buscando novos autores, 

pagando direitos autorais compensadores (às vezes, adiantados) e produzindo 

livros com capas ilustradas e com diagramação bem cuidada. Mas isso não 

alcançaria o efeito pretendido se não investisse também em anúncios, muitas 

vezes de página inteira, e na divulgação de seus produtos por meio da 

distribuição gratuita de exemplares a escolas, prática hoje comum das editoras 

que publicam livros escolares.  

A partir de 1920, Lobato entra num ramo que viria consagrá-lo: a literatura 

infantil, com a publicação de A menina do narizinho arrebitado, de sua autoria, 

com ilustrações de Voltolino, cuja primeira edição ultrapassou os 50.000 

exemplares,  

 
"que, no ano seguinte, daria origem a uma versão 
escolar intitulada Narizinho arrebitado: segundo 
livro de leitura para uso das escolas primárias, 
publicado em formato menor, porém com muitas 
páginas a mais, para poder abrigar as outras 
histórias acrescentadas". (RAZZINI, 2010, p. 116) 

 

  
Figura	  7:	  Capa	  de	  A	  menina	  do	  narizinho	  
arrebitado,	  publicado	  em	  1920,	  pela	  Monteiro	  
Lobato	  &	  Cia.	  

Figura	  8:	  Primeira	  página	  da	  1a.	  edição	  de	  A	  
menina	  do	  narizinho	  arrebitado,	  com	  correções	  
feitas	  por	  Lobato	  

 

 A importância da literatura infantil de Lobato na formação de várias 

gerações de leitores é ressaltada em Homens e Livros. 
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No que se refere a seduzir gerações e nelas incutir 
o hábito da leitura, nada na obra de Lobato se 
compara aos 17 volumes da série infantil O Sítio do 
Picapau Amarelo. O primeiro, lançado em 1921, 
chamou-se A Menina do Narizinho Arrebitado (mais 
tarde seria reeditado com o nome de Reinações de 
Narizinho). Monteiro Lobato trouxe ao mundo, 
ilustrado pelos desenhos coloridos de Voltolino, o 
núcleo básico do universo encantado do sítio: Dona 
Benta, a avó contadora de histórias; a neta Lúcia, a 
boneca de pano Emília e a quituteira Nastácia. Nos 
livros subsequentes, viriam juntar-se a elas o neto 
Pedrinho, o porco-marquês Rabicó e a sábia espiga 
de milho Visconde de Sabugosa. Nos livros de 
Lobato esses personagens embarcavam em 
aventuras originais que os levavam, em deliciosos 
rasgos de aventura e licença poética, da Lua à 
Grécia Antiga. (HOMENS E LIVROS, 2005, 
p.122)  

 

 Sobre a importância da editora de Lobato, Lindoso (2004, p. 72) esclarece 

que “esta [a Lobato & Cia.] e sua sucessora, a Companhia Editora Nacional, 

tornaram-se as maiores editoras do Brasil até a década de 1970”. Hallewell 

apresenta números que ressaltam o tamanho da editora de Lobato. 

 
Em princípios de 1920, a firma [a Lobato & Cia.] 
vendia em média quatro mil livros por mês e, em 
1921, publicava uma nova edição a cada semana. 
A marca 'Monteiro Lobato' tornou-se recomendação 
bastante conhecida para vender livros por si só. Em 
1925, tinha quase duzentos títulos em catálogo. 
(HALLEWELL, 2005, p. 329) 
 
 

 Em 1924, entretanto, Lobato sofreu um duro golpe. O arrocho econômico 

implantado no governo de Artur Bernardes (1922-1926) atingiu seriamente sua 

empresa, que estava sem liquidez por ter contraído dívidas para a construção de 

uma gráfica. Somado a isso, uma seca que afetou o fornecimento de energia 

elétrica, impediu o funcionamento das modernas máquinas impressoras 

adquiridas por ele. A consequência foi a falência da Lobato & Cia. 

 Lobato, entretanto, recuperou-se logo depois, fundando com seu sócio 

Octalles Marcondes Ferreira, a Companhia Editora Nacional, que dominou o 

mercado editorial brasileiro durante décadas. A Nacional, embora publicasse 

literatura, continuou firme no ramo dos didáticos, tendo como um de seus 

campeões de venda a Gramática expositiva, de Eduardo Carlos Pereira. Pela 
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Nacional, foi também publicada uma das mais importantes coleções do Brasil, a 

Brasiliana, lançada na década de 1930 e dedicada a estudos brasileiros, e que 

apresentou 444 títulos até 2005. Sobre essa coleção que teve autores como 

Roger Bastide, Florestan Fernandes, Nina Rodrigues, Sérgio Buarque de 

Holanda, Pedro Calmon, Pandiá Calógeras, Roberto Simonsen, Von Martius, 

Evaristo de Moraes e Oliveira Viana, o jornal O Estado de S. Paulo, quando da 

publicação do volume 400, afirmava que era “até hoje o mais completo repositório 

de informação sobre o Brasil, suas origens, sua formação, sua vida em todos os 

campos”.  

 

	  

Figura	  9:	  Livro	  da	  Coleção	  Brasiliana	  
 

 Em 1944, Lobato levou suas obras para uma editora que havia sido 

fundada por Caio Prado Jr., Leandro Dupré (marido da escritora Maria José 

Dupré, autora de um romance de grande vendagem, Éramos Seis) e Artur Neves, 

a Editora Brasiliense, ajudando a fortalecer essa editora. Embora os títulos de 

Lobato pertencessem ainda à Nacional, Octalles, numa atitude de 

desprendimento, liberou-os para que Lobato os publicasse pela nova editora.  

 Lobato morreu pobre aos 66 anos de idade. Os direitos autorais de suas 

obras, depois de anos de difícil negociação de seus herdeiros com a Brasiliense, 

passaram para a Editora Globo.  
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6.5 A Melhoramentos  
 

 A Melhoramentos é um grande complexo industrial, criado em 1877, com o 

fim de fornecer produtos de construção para o 'melhoramento' da cidade de São 

Paulo. Em 1890, se constitui para fabricar papel e, em 1915, como editora. Sua 

atividade abrangia desde a produção de papel, parque gráfico de primeira 

qualidade25, produção de livros e livraria, seu lema, Do pinheiro ao livro, ilustra 

bem a verticalização da empresa.  

 A Melhoramentos tem em seu catálogo mais de mil títulos, especialmente 

na área de livros infantis, juvenis, de gastronomia e desenvolvimento pessoal. Em 

seu catálogo, constam autores de sucesso como Ziraldo, Pedro Bandeira, 

Mauricio de Sousa e Ruth Rocha. A Melhoramentos publica também atlas e 

dicionários (selo Michaelis) e livros customizados, feitos sob encomenda para 

empresas.   

 Embora não seja uma editora voltada para a publicação de romances, teve, 

nesse gênero, grande sucesso editorial, com um autor que, antes de Paulo 

Coelho, foi o maior fenômeno brasileiro de vendas no ramo de obras de ficção: 

José Mauro de Vasconcelos, autor de Rosinha, minha canoa, Confissões de Frei 

Abóbora e o best-seller, O Meu Pé de Laranja Lima, que vendeu, em menos de 

dez anos, 1,2 milhões de exemplares no Brasil e 3 milhões em traduções 

publicadas no exterior, tendo ainda uma versão adaptada para a televisão.   

 
Figura	  10:	  O	  meu	  pé	  de	  laranja	  lima,	  	  
um	  dos	  maiores	  best-‐sellers	  de	  ficção	  brasileira 
 
                                                
25 O parque gráfico da Melhoramentos foi vendido para a multinacional Quebecor. 
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6.6 A Brasiliense 

  

 A Brasiliense foi fundada por um intelectual de esquerda de prestígio, Caio 

Prado Jr., com mais dois sócios. Embora não se dedicasse à publicação de 

romances, foi a primeira editora brasileira a publicar a obra completa de Lima 

Barreto, provavelmente por causa de sua importância social. Se ela não deu 

atenção à publicação de romances, suas publicações na área de contos são 

dignas de nota.  

 A Brasiliense caracterizou-se por lançar coleções de qualidade e sucesso 

comercial. Na década de 1970, tendo como coordenadores Gilberto Mansur e 

Marisa Philbert Lajolo, lançou a coleção Contos Jovens, dando oportunidade a 

jovens contistas de terem sua obra publicada por uma editora de expressão. Em 

1980, lança uma outra coleção de sucesso, Primeiros Passos, que - em apenas 

quatro anos - vendeu 2,5 milhões de exemplares. Trata-se de livros pequenos, em 

formato 16 X 11,5 cm, com menos de 100 páginas, com preço acessível (menos 

de R$20,00), abrangendo diversas áreas de interesse e que têm por títulos O que 

é linguística; O que é socialismo; O que é cultura popular, O que é feminismo etc. 

Na coleção Cantadas Literárias, um livro se destacou – Feliz Ano Velho, de 

Marcelo Rubens Paiva – que atingiu o público jovem e vendeu 120.000 

exemplares nos dez primeiros meses.  
 

 

Figura	  11:	  Coleção	  Primeiros	  
Passos,	  diversos	  temas	  em	  
abordagens	  e	  preço	  acessíveis
	   	  
 

 Uma pessoa teve papel decisivo para o crescimento da Brasiliense, Luiz 

Schwarcz, que ingressou na editora em 1978, indicado por Eduardo Matarazzo 
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Suplicy, tornando-se o braço direito de Caio Graco Prado (1931 - 1992), filho e 

sucessor de Caio Prado Jr. na direção da Brasiliense. Schwarcz permaneceu na 

Brasiliense até abril de 1986, quando saiu para constituir sua própria editora, a 

Companhia das Letras.  

 

6.7 A Ática 
 

 A Editora Ática foi fundada em 1965 por Anderson Fernandes Dias (1932 – 

1988). Sua origem remonta, no entanto, há 1956, quando Dias junto com seu 

irmão, Vasco, e Antônio Narvaes Filho, colega de Anderson na Faculdade de 

Medicina da USP, inauguram no bairro da Liberdade, em São Paulo, o Curso 

Santa Inês, voltado a preparar alunos para os exames de madureza26. Esse 

curso, que teve muito sucesso na década de 1960, chegou a ter mais de três mil 

alunos, obrigando os sócios do Santa Inês a desenvolver um esquema de 

produção de apostilas, que eram distribuídas aos alunos. Surgia assim a Editora 

Ática. 

 Inicialmente, a Ática voltou-se para a publicação de material didático, 

chegando a ser a líder no setor. Um dos grandes sucessos nessa área foi a 

coleção Estudo Dirigido de Português, de Reinaldo Mathias Ferreira, lançada em 

1970.  Soares, em artigo sobre o livro didático e a formação do professor-leitor, 

coloca a obra de Ferreira, como um marco de uma nova fase dos livros didáticos 

de língua portuguesa. Segundo essa autora, 

 
O Estudo Dirigido de Português, de Reinado 
Mathias Ferreira, que chegou às escolas no início 
dos anos 70, marca  [...] o momento em que a 
proposta explícita, no livro didático, de uma 
metodologia de ensino, a didatização da leitura (e 
do ensino de Português, como um todo), as 
orientações para a ação do professor se 
concretizam de forma plena. (SOARES, 2001, p. 
66) 

                                                
26 Os Exames de Madureza permitiam às pessoas que não concluíram o curso ginasial 
(equivalente hoje ao Ensino Fundamental II) ou o curso colegial (equivalente hoje ao Ensino 
Médio) na idade própria, pudessem concluí-los, desde que obtivessem aprovação nesses exames. 
A idade mínima para prestar tais exames era 16 anos para o ginasial e 18 para o colegial. A partir 
de 1971, com a reforma do ensino, os exames de madureza passaram a se chamar exames 
supletivos. Em 1996, com a nova LDB, os exames supletivos deram lugar ao EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), cursos que se destinam àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria. 
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Figura	   12:	   Estudo	   Dirigido	  
de	   Português,	   nova fase 
nos livros didáticos 
 

 O ano de 1970 também marcou a diversificação editorial da Ática. 

Paralelamente aos didáticos, começam a ser publicados livros de literatura, livros 

universitários, paradidáticos, infantis, juvenis, de interesse geral e dicionários. O 

gráfico a seguir mostra a diversidade de publicações da Ática.  

 

  Gráfico 1 

 
fonte: <www.atica.com.br, acesso em julho de 2011. 

  

 No campo da literatura, algumas coleções da Ática contribuíram de 

maneira decisiva para a formação de um público leitor. Pela coleção Bom Livro 

foram publicados clássicos de nossa literatura, em versão integral, a preços 

acessíveis. Essa coleção foi a primeira a apresentar os textos acompanhados de 

uma ficha de leitura, modalidade que se tornou comum em publicações voltadas a 

estudantes. Em outra coleção, Nosso Tempo, a Ática publicou autores 
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reconhecidos pela crítica, mas que não tinham muito espaço no mercado. Por ela, 

foram publicados, entre outros, Murilo Rubião, Roberto Drummond, Moacyr Scliar, 

Antônio Torres, Elias José, Clarice Lispector.  

 A coleção Para Gostar de Ler possibilitou a muitos estudantes e 

professores tomar contato com o melhor do conto e da crônica brasileiros e 

representa até hoje um material importante de auxílio ao professor para despertar 

o interesse e prazer dos alunos pela leitura.  

 
Figura	  13:	  A	  coleção	  Para	  
Gostar	  de	  Ler	  fez	  chegar	  a	  
alunos	  e	  professores	  crônicas	  
e	  contos	  de	  consagrados	  
autores	  
 

  

 

 Sobre essa coleção, seu primeiro editor, Jiro Takahashi, em entrevista para 

o Boletim Ática, em 13 de julho de 2005, conta como ela se originou. 

 

 
[...] na segunda metade da década de 70, criamos 
uma coleção da qual me orgulho muito e que deve 
dar satisfação a muita gente, a 'Para Gostar de Ler'. 
Começou com um telefonema de Affonso Romano 
de Sant'Anna comentando chateado sobre a 
pequena vendagem dos livros de um cronista como 
Rubem Braga. Então, pensei comigo, nenhum 
grande escritor rejeitaria a ideia de ver seus textos 
sendo muito lidos. Reunimos quatro dos maiores 
cronistas brasileiros: Carlos Drummond de 
Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos 
e Rubem Braga. Mais de 3 mil estudantes 
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participaram da escolha das primeiras crônicas. Foi 
uma aceitação como poucas vezes se viu no 
mercado editorial. Centenas de milhares de 
exemplares sendo vendidos anualmente.  
(disponível em 
<http://www.atica.com.br/entrevistas/?e=32>, 
acesso em julho de 2009.) 
 

 

 Para tornar acessível a produção intelectual universidade brasileira, a 

Ática, lançou em 1974, com o apoio do professor Antonio Candido, a Coleção 

Ensaios. De seu conselho editorial, faziam parte intelectuais importantes como 

Alfredo Bosi, Azis Simão e Ruy Galvão de Andrade Coelho, da Universidade de 

São Paulo, Haquira Osakabe e Rodolfo Ilari, da Universidade de Campinas, e 

Flávio Vespasiano Di Giorgio, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

 Outras duas coleções de livros de apoio a professores, abrangendo temas 

diversos, destacaram-se e se tornaram material de largo uso em nossas 

faculdades: a Série Fundamentos e a Série Princípios. 

 

 
Figura	  14:	  A	  série	  Princípios	  
da	  Editora	  Ática	  trouxe	  
livros	  de	  apoio	  a	  
professores	  
  

 Em fevereiro de 2004, as editoras Ática e Scipione foram adquiridas pelo 

Grupo Abril e hoje fazem parte da Abril Educação. 

 

6.8 A Companhia das Letras e a CosacNaify 
  

 A Companhia das Letras, fundada em 1986, hoje uma das mais 

importantes editoras do país, inicialmente voltou-se para um público mais 

sofisticado e, graças à qualidade de suas obras, tanto do ponto de vista técnico 
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quanto cultural, acabou se transformando em referência para a indústria editorial 

brasileira. Sobre a qualidade dos lançamentos da Companhia da Letras e o fato 

de servir de parâmetro para outras editoras, Gustavo Sorá é taxativo. 

 
A Companhia das Letras é o referencial que definiu 
no final dos anos 1980 novos esquemas de 
percepção e apreciação do bom livro, não a partir 
da imposição de um movimento literário, escola ou 
corrente de ideias particular, mas inventando 
concepções editoriais profissionais, que envolvem 
os novos livros de prestígio. A imposição desse 
modo de produção só completou sua irrupção ou 
legitimação com o aparecimento posterior de 
editoras assemelhadas que a reconhecem e são 
reconhecidas por referência à Companhia das 
Letras e na seu estilo literário-ensaístico. (SORÁ 
apud KORACAKIS, 2010, p. 290)  

 

 Seu primeiro lançamento já foi um sucesso: Rumo à Estação Finlândia, de 

Edmund Wilson, cuja primeira edição esgotou-se em três dias, e em sucessivas 

edições vendeu 110.000 exemplares. Em 1990, Schwarcz cria uma subsidiária da 

Companhia das Letras, voltada ao público infanto-juvenil, a Companhia das 

Letrinhas e, posteriormente, passa a republicar os grandes sucessos da 

Companhia das Letras em edições menos luxuosas e, consequentemente, mais 

baratas, por meio do selo Companhia de Bolso.  

 

	  

 

Figura	  15:	  A	  Companhia	  de	  Bolso	  publica	  
autores	   nacionais	   e	   estrangeiras	   em	  
edições	  mais	  acessíveis	  ao	  público	  
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 Sobre o catálogo da Companhia das Letras, Momentos do Livro no Brasil 

afirma que 

 
Seu catálogo abrange desde grandes escritores 
estrangeiros de ficção - entre os quais Italo Calvino, 
John Updike e Elias Canetti, vertidos para o 
português por uma equipe de tradutores de primeira 
linha – a autores brasileiros de renome, como 
Rubem Fonseca ou Nelson Rodrigues; inclui 
intelectuais como Antonio Candido e Roberto 
Schwarz, ao lado de artistas populares como Chico 
Buarque e Bruna Lombardi. Além disso, sua linha 
de atuação amplia-se frequentemente com novos 
projetos editoriais, como a publicação de biografias 
– entre elas a de Oscar Wilde, Freud, Lacan e Assis 
Chateuabriand. Outros segmentos na mira da 
editora são a literatura infantil – com os títulos da 
Companhia das Letrinhas – e as publicações 
dirigidas a adolescentes, como O Diário de Zlata e 
O Mundo de Sofia. (MOMENTOS DO LIVRO NO 
BRASIL, 1997, p. 89) 

  

 Em 2009, a Companhia das Letras firma uma joint-venture com a 

tradicional editora britânica Penguin, pertencente ao grupo Pearson, para a 

publicação de clássicos, a preços acessíveis sob o selo Penguin Companhia 

Clássicos. Por esse selo, foram publicados autores como Kafka, D.H. Lawrence, 

Oscar Wilde, Jane Austen, Harry James, Leon Tolstói, Machado de Assis, Lima 

Barreto e Jorge Amado.  

 Na linha das editoras de grife, surge em São Paulo, em 1996, fundada por 

Charles Cosac e Michael Naify, a CosacNaify, inicialmente voltada à publicação 

de livros de arte, arquitetura e design, fotografia, moda, monografias sobre 

artistas brasileiros e ensaios sobre história e teoria da arte. A partir de 2001, 

começa diversificar sua linha editorial, lançando obras clássicas da literatura 

universal, autores contemporâneos, escritores brasileiros e livros no segmento 

infanto-juvenil. Em todas as vertentes há uma característica marcante: a 

qualidade gráfica de suas obras, o que lhe vem conferindo vários prêmios, 

inclusive, no exterior27.  

                                                
27 A obra Lampião e Lancelote, de Fernando Vilela, ganhou dez prêmios, incluindo os de melhor 
livro infantil, melhor livro de poesia, melhor ilustração, melhor capa, melhor projeto editorial, autor 
revelação, tendo recebido menção honrosa na Feira de Bolonha, a mais importante do mundo no 
segmento de livros para crianças e adolescentes. 



 

 

92 

 Em seu catálogo, podem ser encontradas, em edições primorosas, obras 

de Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Lygia Fagundes Telles, Ferreira Gullar, 

Alphonsus de Guimaraens, João Antônio, Machado de Assis, Samuel Beckett, 

Isaac Bábel, Adolfo Bioy Casares, Dostoiévski, Elias Canetti, Marguerite Duras, 

Willian Faulkner, Scott Fitzgerald, Flaubert, Goëthe, Gogol, Victor Hugo, Herman 

Melville, Pablo Neruda, Edgar Allan Poe, Stendhal, Tchekhov, Tolstói, Virgínia 

Woolf e Lewis Carroll. 

 

7. Editoras do Rio de Janeiro 
 
7.1 A José Olympio 
 

 O Rio de Janeiro, pioneiro com a Laemmert e a Garnier, e posteriormente 

com o sucesso da Francisco Alves, continua a ser grande polo de publicação 

editorial. Na década de 1930, reuniam-se na livraria de José Olympio (1902 - 

1990), um paulista de origem humilde, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Cândido 

Portinari, José Lins do Rego, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Carlos 

Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Murilo Mendes e outros intelectuais 

que debatiam em A Casa, como era conhecida a livraria de José Olympio, 

grandes questões nacionais: a ditadura Vargas, literatura, história e filosofia. José 

Olympio abriu seu espaço para intelectuais de tendências variadas. Em seu 

escritório, sentavam-se tanto o integralista Plínio Salgado, quanto o marxista 

Nélson Werneck Sodré. Sobre esses encontros na livraria de José Olympio, 

Hallewell comenta que 

 
Um dos resultados [do comportamento de José 
Olympio] foi tornar a livraria da rua do Ouvidor 
conhecida como ponto de encontro, no centro da 
cidade, para escritores e artistas de todos os 
matizes de opinião progressista, um verdadeiro 
clube onde as pessoas se encontravam, 
conversavam, deixavam recados, até mesmo 
usavam como endereço para correspondência. 
Para evitar (supomos) que as acaloradas 
discussões atrapalhassem os fregueses, José 
Olympio mudou seu escritório para o andar de 
cima, liberando aos frequentadores a parte dos 
fundos da loja, com o famoso banco preto que 
havia sido adquirido junto com os livros da 
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biblioteca de Alfredo Pujol. Nele, postava-se 
Graciliano Ramos, os olhos entrefechados, um 
eterno cigarro pendendo dos lábios, mais ouvindo 
do que participando da conversa, até que, 
subitamente, aparteava com alguma coisa 
inteiramente extravagante, apenas para provocar 
uma reação. Em torno dele, ficavam seus 
companheiros nordestinos: José Lins, preocupado 
com suas doenças imaginárias, o político socialista 
Osório Borba, eternamente investindo contra 
Vargas e todos os seus feitos, Tomás Santa Rosa, 
responsável por grande parte dos trabalhos de 
ilustração da 'Casa', Luís Jardim, cujos retratos a 
bico-de-pena ocuparam tantas das suas páginas de 
rosto, o companheiro artista Cândido Portinari, o 
sociólogo Gilberto Freyre, e o gerente comunista de 
propaganda da editora capitalista, Jorge Amado. 
(HALLEWELL, 2005, p. 451)  
 

  

 
Figura	  16:	  O	  escritor	  José	  Lins	  do	  Rego	  na	  porta	  na	  José	  Olympio,	  no	  Rio	  de	  Janeiro	  
  

 José Olympio transferiu-se de São Paulo para o Rio de Janeiro porque 

tinha intenção de publicar literatura de autores do Norte e do Nordeste e alguns 

deles viviam então na capital da República.  

 Com uma política de altas tiragens e pagamento de direitos autorais 

adiantados, a José Olympio atraiu para si grandes escritores brasileiros, tornando-

se a mais importante editora de literatura do Brasil. As obras de autores 

estrangeiros, como a coleção Fogos Cruzados, que reunia os maiores romances 

da literatura universal, tinham como apresentadores Otto Maria Carpeaux, Wilson 

Martins, Adonias Filho, Agripino Grieco, Ledo Ivo e Brito Brocca. Sobre essa 

coleção, Hallewell informa que  
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[...] reunia os maiores romances do mundo, iniciada 
por José Olympio em dezembro de 1940, com 
Orgulho e preconceito, de Jane Austen, incluiu, no 
curso dos anos, muitas das maiores obras de ficção 
russa do século XIX, diversas delas em edições 
ilustradas. (HALLEWELL, 2005, p. 465) 

 

 

  

 

 

Figura	   17:	   Livro	   da	   Coleção	   Fogos	   Cruzados	   em	  
versão	  para	  o	  português	  de	  Rachel	  de	  Queiroz	  

 

  

 José Olympio também publicou a primeira tradução brasileira de Dom 

Quixote, de Cervantes, em cinco volumes, impressos em três cores, com 376 

ilustrações de Gustave Doré. Publicou ainda uma coleção, em 10 volumes, com 

todos os romances de Dostoiévski, ricamente ilustrados, com traduções de Boris 

Schnaidermann, Rachel de Queiroz, Ledo Ivo, Vivaldo Coaracy, entre outros. 

Sobre o crescimento das publicações de A Casa, Momentos do Livro no Brasil 

registra que 

 
A Casa pulou dos oito títulos publicados em 1933 
para 32 em 1934, 59 em 1935 e 66 em 1936. 
Nesse período de ouro, outros fatos elevaram o 
prestígio da editora. Em 1935, o êxito de Jubiabá 
estimulou a reedição das obras de Jorge Amado, 
numa coleção denominada Romances da Bahia. 
Em 1936, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de 
Holanda, inaugurou a série Documentos Brasileiros; 
em 1937, Graciliano Ramos entregou os originais 
de Vidas Secas – que, se no começo vendeu 
pouco, depois se tornou um best-seller traduzido 
para mais de uma dezena de idiomas. 
(MOMENTOS DO LIVRO NO BRASIL, 1997, p. 
83)  
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 Pela José Olympio, foram também publicados O quinze, de Rachel de 

Queiroz, Floradas na Serra, de Dinah Silveira de Queiroz, Casa-Grande & 

Senzala, de Gilberto Freyre. Em seu catálogo, constavam ainda autores como 

José Lins do Rego, Oswald de Andrade, Guimarães Rosa, José Cândido de 

Carvalho, Dalton Trevisan, Antônio Callado, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, 

Lúcio Cardoso, Mário Palmério, Autran Dourado, Ariano Suassuna, Gastão Cruls, 

Alceu Amoroso Lima, José Geraldo Vieira, Lúcia Miguel-Pereira, Vivaldo Coaracy, 

Clóvis Ramalhete, Guilherme de Almeida e Rubem Braga. De autores 

estrangeiros, além dos já citados Jane Austen, Cervantes e Dostoiévski, A Casa 

publicou Gabriel García Márquez, Emile Brontë e Balzac.  

 O cordial relacionamento de José Olympio com os autores é louvado num 

poema de Drummond (A José Olympio) e também na crônica A livraria de José 

Olympio, de Graciliano Ramos, da qual transcrevemos o trecho a seguir, extraído 

de Momentos do Livro no Brasil  

 
Há crentes e descrentes, homens de todos os 
partidos, em carne e osso ou impressos nos 
volumes que se arrumam nas mesas, muitos à 
esquerda, vários à direita, alguns no centro. O 
editor é liberal. Se tem simpatia para qualquer 
extremidade, oculta-a. Aparentemente está no 
meio; aceita livros de um lado e de outro, acolhe 
com amizade pessoas de cores diferentes ou sem 
nenhuma cor. (MOMENTOS DO LIVRO NO 
BRASIL, 1997, p. 86)   

  

 José Olympio também se preocupava com a qualidade gráfica de seus 

livros, com as ilustrações, que eram feitas por artistas, e com a qualidade das 

traduções. Além disso, procurava sempre inovar no aspecto gráfico de seus livros. 

Atribui-se a ele a incorporação de orelhas aos livros28.  

 

 

                                                
28 Essa primazia também é disputada pela Civilização Brasileira. 
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Figura	  18:	  José	  Olympio	  abriu	  
as	  portas	  para	  vários	  autores	  
nordestinos,	  entre	  eles	  José	  
Lins	  do	  Rego,	  que	  por	  A	  Casa	  
publicada	  sua	  obra	  mais	  
conhecida	  
 

 

 José Olympio também passou a usar uma política agressiva na 

comercialização dos livros, adotando o que, na América do Norte, se chama 

subscription books market, ou seja, a venda de porta em porta em prestações. 

Ressalte-se, no entanto, que a primeira editora no Brasil a adotar a política de 

venda de porta em porta foi a W. M. Jakcson Company, que, em 1937, adquiriu os 

direitos autorais da obra de Machado de Assis, lançando as obras completas 

desse escritor em forma de coleção. 

 Na década de 1960, a José Olympio entrou em crise de liquidez, sendo 

absorvida pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE)29. Vários 

fatores contribuíram para isso: perda de dinheiro com a especulação financeira, 

altas taxas de inflação, frustrada tentativa de aquisição da Companhia Editora 

Nacional para entrar no ramo dos livros didáticos e a queda na venda de livros a 

prestação. A maior parte dos autores da José Olympio migrou para outras duas 

editoras cariocas: a Record e a Nova Fronteira. Atualmente, a José Olympio é um 

selo da Editora Record.  

                                                
29 O BNDE incorporou também a Companhia Editora Nacional, pois o governo militar não queria 
que as duas editoras nacionais fossem adquiridas por grupos estrangeiros. Em 1980, a 
Companhia Editora Nacional foi adquirida pelo Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas (IBEP). 
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7.2 Outras editoras cariocas 
 

 Além da José Olympio, outras editoras importantes têm (ou tiveram) sede 

no Rio de Janeiro. Entre elas, destacam-se: 

 

● a Livraria Schmidt Editora, inaugurada em 1930 pelo poeta e homem de 

negócios Augusto Frederico Schmidt, pessoa com faro para descobrir novos 

escritores. Seu primeiro lançamento foi Oscarina, uma coletânea de contos, de 

um jovem autor chamado, Eddy Dias Cruz, que assinava a obra com o 

pseudônimo de Marques Rebello. Pela Schmidt foram publicados A mulher que 

fugiu de Sodoma, de José de Geraldo Vieira, João Miguel, de Rachel de Queiroz, 

Caetés, de Graciliano Ramos, Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, 

Maleita, de Lúcio Cardoso. Paralelamente aos romances, a Schmidt publicou 

também obras sobre questões políticas e ideológicas numa coleção denominada 

Coleção Azul, que reunia autores politicamente de direita, como Plínio Salgado e 

Alceu Amoroso Lima. A Schmidt teve vida curta, encerrando  suas atividades em 

1939. 

 

●  a Civilização Brasileira, de Ênio Silveira (1925 – 1966), um importante 

intelectual brasileiro de esquerda, que começou como funcionário na Companhia 

Editora Nacional. Destacou-se na publicação de títulos nas áreas de sociologia, 

política e economia.  Sobre a importância de Ênio Silveira para a indústria editorial 

brasileira, Hallewell afirma que  

 
sua contribuição em métodos administrativos, 
publicidade, produção gráfica e política editorial foi, 
no conjunto, quase tão importante em seu tempo 
quanto haviam sido as inovações de Monteiro 
Lobato. (HALLEWELL, 2005, p. 535).  
 

 
 Depois do golpe de 1964, Ênio foi sete vezes preso e teve obras de seu 

catálogo apreendidas. Pela Civilização Brasileira, além de ensaios de peso, foram 

publicadas obras de ficção importantes como O encontro marcado, de Fernando 
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Sabino, a primeira tradução brasileira do Ulisses, de James Joyce, feita pelo 

filólogo Antônio Houaiss.  

 Aldous Huxley, Ernest Hemingway, George Orwell, Ian Fleming, Norman 

Mailer, Bertold Brecht, Vladimir Nabokov também constaram do catálogo da 

Civilização Brasileira. Apesar de se tornar uma grife entre as editoras, assim 

como anteriormente ocorrera com a José Olympio, seu declínio foi inevitável, 

tendo sido absorvida pela Record.   

 

● A Record foi fundada em 1942 por Alfredo Machado (1922 – 1991). No início, 

era apenas distribuidora de histórias em quadrinhos publicadas na imprensa, 

vindo a se tornar a maior editora brasileira de livros não didáticos, com mais de 

2.500 títulos publicados. O crescimento da empresa deveu-se à entrada no ramo 

de livros de ficção, com a publicação de traduções de best-sellers norte-

americanos, como as obras de Harold Robbins e Jaws (Tubarão), de Peter 

Benchley, que vendeu 100.000 exemplares e que seria posteriormente adaptado 

para o cinema com direção de Steve Spilberg. Publicou também a tradução para 

o português da obra maior de Gabriel García Márquez, Cem Anos de Solidão.  

 Com a decadência da José Olympio, a Record adquiriu os direitos autorais 

de importantes autores daquela casa, entre eles Graciliano Ramos, Jorge Amado 

e Fernando Sabino. O lançamento de Tieta, de Jorge Amado, pela Record teve 

inusitada campanha de marketing em 1997, com um bimotor sobrevoando as 

praias da Zona Sul carioca, arrastando uma faixa anunciando o lançamento da 

obra. Segundo Momentos do Livro no Brasil (1995), a obra vendeu, até 1981, 

500.000 exemplares, tornando-se o romance brasileiro de maior sucesso até 

então. Com Fernando Sabino, vieram para a Record dezoito títulos desse autor, 

que produzia um livro a cada ano. Segundo Hallewell (2005), até 1985, sua obra 

O encontro marcado, de 1956, tinha vendido 615.000 exemplares em 41 edições. 

Além das citadas José Olympio e Civilização Brasileira, são atualmente selos do 

Grupo Editorial Record a Bertrand Brasil e a Difel. 

 

● A Nova Fronteira foi fundada em 1965 pelo político carioca Carlos Lacerda 

(1914 – 1977). Apresentava uma linha editorial bastante diversificada. Ao lado de 

obras de natureza política, publicou também, em tradução para o português, 

importantes nomes da literatura estrangeira como Thomas Mann, Marguerite 
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Yourcenar, Italo Calvino, Julio Cortázar, T.S. Eliot, William Faulkner, Günter 

Grass, Milan Kundera, Doris Lessing, Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, John 

Updike, Mario Vargas Llosa, Nikos Kazantzakis e Italo Svevo. Também tinha em 

seu catálogo dois grandes nomes do romance policial, Agatha Christie e George 

Simenon. A Nova Fronteira manteve também vínculo comercial com outra editora 

carioca, a Aguilar, especializada em publicar obras clássicas em edições de luxo, 

com capa de couro e em papel bíblia. 

 A Nova Fronteira teve ainda por muito tempo em seu catálogo, um 

dicionário que viria destronar o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, 

de Caldas Aulete, tornando-se o dicionário mais vendido no Brasil, o Novo 

Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, que 

viria a ser comercializado em diferentes formatos: edição grande, média, mini e 

em CD. Os direitos do Aurélio em todos os seus formatos pertencem hoje a uma 

editora paranaense, a Positivo, que atua também no mercado de sistemas de 

ensino, ensino superior, e computadores, a Positivo Informática, a maior 

fabricante de computadores do país. Atualmente, a Nova Fronteira é um selo da 

Ediouro. 

  

● A Rocco, especializada em literatura, foi fundada em 1975 por Paulo Roberto 

Rocco, que então dirigia a Francisco Alves. Começou lançando autores que 

considerava como venda certa, dada sua exposição na mídia. Em seus primeiros 

títulos, constavam as obras Teje Preso, de Chico Anísio, e Casos de Amor, de 

Marisa Raja Gabaglia. Seu sucesso, porém, não foi imediato. Em 1987, lança 

uma obra que se configuraria no maior sucesso editorial do século passado, 

Diário de um mago, de Paulo Coelho, que, enquanto permaneceu na Rocco, foi o 

carro-chefe da editora com outras obras que sucederam Diário de um mago: O 

Alquimista (1988), Brida (1990) e Nas margens do rio Piedra eu sentei e chorei 

(1991). O sucesso de Paulo Coelho ultrapassou fronteiras: suas obras estão 

presentes em 160 países e já foram traduzidas para 73 idiomas, tendo vendido, 

até outubro de 2011, 140 milhões de exemplares. A Rocco perdeu seu principal 

autor, transferido para a Objetiva30, mas ganhou outros fenômenos de venda de 

livros, J.K. Rolling, escritora inglesa da saga de Harry Potter, e John Grismman, 

                                                
30 Depois da Objetiva, Paulo Coelho transferiu-se para outras editoras: Planeta, Agir, Sextante e, 
posteriormente, para a Benvirá, pertencente ao grupo Saraiva. 
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autor de romances policiais. A Rocco mantém em seu catálogo autores 

importantes de nossa literatura como Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, 

Affonso Romano de Sant’Anna, Autran Dourado, Marina Colasanti e Cristovão 

Tezza. 

 

● A Objetiva, fundada por Alfredo Gonçalves, que passara pela Rocco e pela 

Nova Fronteira, conheceu o sucesso rapidamente. Segundo Hallewell (2005, p. 

740) “teve tanto êxito que rapidamente entrou na lista das cinco principais na área 

de livros gerais, a saber, a Record, Companhia das Letras, Rocco, a própria 

Objetiva e a Nova Fronteira”. Seu grande trunfo foi trazer Paulo Coelho da Rocco. 

Para isso pagou adiantado R$500.000,00 pelos direitos autorais da obra Monte 

Cinco, publicada em 1998. No segmento de dicionários, lançou uma obra que viria 

a bater de frente no Aurélio, então na Nova Fronteira, o Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa, comercializado em diversos formatos, inclusive em CD.  

 Seu catálogo é bastante diversificado, privilegiando o segmento de livros 

de interesse geral. Em 2005, foi comprada pelo grupo espanhol Prisa-Santillana, 

que, no Brasil, controla também a Editora Moderna, uma das líderes no setor de 

didáticos e paradidáticos. Em 2006, lançou o selo Alfaguara, que publica 

contemporâneos e clássicos da literatura universal como Mario Vargas Llosa, 

Carlos Heitor Cony, João Cabral de Mello Neto, James Joyce, João Ubaldo 

Ribeiro e Fernando Pessoa. 

 

● A Ediouro surge na década de 1970 com uma iniciativa ousada: a publicação de 

livros de bolso, a coleção Edições de Ouro, que chegou a ter mais de 100 títulos 

publicados31. O esquema de distribuição dos livros em bancas era feito pela 

Editora Abril, sua acionista majoritária, o outro canal de divulgação caberia ao 

Círculo do Livro. O catálogo de obras de ficção veio da Record e o de não ficção, 

da Difel.  

 A Ediouro atua, além de livros, no setor gráfico e de revistas de 

passatempo. No setor de livros, incorporou selos importantes como a Agir, a Nova 

Fronteira e a Nova Aguilar. Em 2009, seu selo Agir passou a contar com Rubem 
                                                
31 Atualmente, duas editoras têm como atividade principal a publicação de livros de bolso: a Martin 
Claret, de São Paulo, que atualmente pertence ao grupo Prisa-Santillana, com sua coleção A 
obra-prima de cada autor, com mais de 200 títulos, e a L&PM, de Porto Alegre, com a coleção 
L&PM Pocket, com mais de 300 títulos.  
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Fonseca, que veio juntar-se a outros autores importantes como Nélson Rodrigues, 

Sérgio Porto, Aldir Blanc, Ariano Suassuna, Ondjaki, Caio Fernando Abreu, Mário 

de Andrade e Flávio Moreira da Costa.  

 

8. Fora do eixo Rio-São Paulo 
 

 Uma editora de importância, embora hoje sediada em São Paulo, teve sua 

origem no Rio Grande do Sul: a Editora Globo, fundada por volta de 1880 por 

Laudelino Barcellos. Com o falecimento de seu fundador em 1919, o controle da 

empresa passou a José Bertaso, ex-funcionário de Barcellos e, posteriormente, 

seu sócio. Na década de 1930, o filho de Bertaso, Henrique, assume o controle 

editorial da empresa e começa a lançar traduções de obras norte-americanas de 

romances sentimentais, policiais e de aventura.  

 Segundo Momentos do livro no Brasil (1997, p. 101) “a estratégia de 

Bertaso nesse momento era fazer dinheiro com os livros populares para depois 

investir em grandes obras da literatura universal”. Como os conhecimentos da 

língua inglesa de Bertaso eram parcos para traduzir obras literárias importantes, 

convidou Érico Veríssimo (1905 – 1975) para trabalhar na Globo. Bertaso e 

Veríssimo lançaram então duas coleções que levariam a Globo a uma posição de 

destaque no mercado editorial brasileiro: a Coleção Nobel e a Biblioteca dos 

Séculos. Sobre a qualidade dessas coleções, Momentos do livro no Brasil registra 

que 

 
Considerada por muitos a melhor série de ficção 
estrangeira publicada no Brasil, a Nobel, em seus 
25 anos de existência (1933 a 1958), não apenas 
introduziu no país obras importantes como o fez em 
lançamento quase simultâneo com as editoras de 
origem. Já a Biblioteca dos Séculos, dedicada a 
clássicos da literatura universal e da filosofia, durou 
treze anos e projetou a Globo internacionalmente. 
(MOMENTOS DO LIVRO NO BRASIL, 1997, p. 
101)  

 

 A seleção dos títulos a serem publicados ficava a cargo de Érico Veríssimo 

e as traduções eram feitas por intelectuais coordenados por Paulo Rónai. Além de 

clássicos, a Globo também entrou no ramo da literatura infanto-juvenil publicando 
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obras como A ilha do tesouro, de Robert Louis Stevenson, Alice no País das 

Maravilhas e Alice no País do Espelho, de Lewis Caroll, livros técnicos, livros de 

referência. Em seu catálogo, além dos autores citados, podiam ser encontradas 

obras de Thomas Mann, James Joyce, Virgínia Woolf, Franz Kafka, Aldous 

Huxley, William Faulkner, Leon Tolstói, Marcel Proust, John Steinbeck, Stendhal, 

Gustave Flaubert, Edgar Allan Poe, Luigi Pirandello, Somerset Maughan, Rainer 

Maria Rilke e Jorge Luís Borges. Essa diversidade de autores, no entanto, não 

ocorreu quando se tratava de autores nacionais, pois poucos foram publicados 

pela Globo: Dyonellio Machado, Érico Veríssimo e Vianna Moog, curiosamente 

todos gaúchos. Na esteira da Globo, outras editoras surgiram no Rio Grande do 

Sul, como a L&PM, a Mercado Aberto e a Artmed. 

 Devido a problemas financeiros, a Globo foi vendida em outubro de 1986 

para as Organizações Globo, conglomerado de mídia brasileiro que atua em 

diversos setores nas áreas de comunicações e entretenimento. Atualmente, a 

Editora Globo está estabelecida na cidade de São Paulo e publica, além de livros, 

diversas revistas, entre as quais, Época, Quem Acontece, Marie Claire, Criativa, 

Casa & Jardim, Crescer, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Net, Globo 

Rural, Galileu e as revistinhas da Turma da Mônica.  

 
9. Editoras religiosas e universitárias 

 
 Os livros religiosos, entre os quais A Bíblia Sagrada, citada como leitura 

por grande parte dos professores, apresenta características peculiares quanto à 

sua produção, distribuição e comercialização, geralmente feita em livrarias 

confessionais católicas, espíritas ou evangélicas, em vários formatos e preços.  

 Excetuando a Sociedade Bíblica Brasileira, editoras religiosas têm 

importante linha de força na formação de professores, uma vez que em seu 

catálogo constam, além de obras religiosas, títulos no ramo da comunicação e 

apoio pedagógico. Entre tais editoras, merecem destaque a Vozes, de Petrópolis, 

ligada ao frades franciscanos; a Loyola, aos jesuítas; a Paulinas, às irmãs 

paulinas, a Paulus, à Pia Sociedade de São Paulo.32  

                                                
32 A FTD, dos irmãos maristas, está voltada sobretudo ao mercado de livros didáticos. 
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 Outra importante linha de força na formação de professores são as editoras 

universitárias, cujo objetivo é estimular a produção intelectual de docentes, 

pesquisadores e alunos. A produção dessas editoras, ao contrário do que se pode 

pensar, não se restringe à publicação de livros originados de teses ou 

dissertações acadêmicas. Publicam também obras de interesse geral, desde que 

compatíveis com sua linha editorial e têm possibilitado a professores e alunos 

tomarem contato com a recente produção acadêmica, seja em edições 

produzidas exclusivamente por elas, seja por coedições com editoras não 

vinculadas a universidades. Essas editoras são empresas sem fins lucrativos cuja 

fonte de renda vem, além da venda de livros, de convênios com as universidades 

às quais estão vinculadas.  

 Além das universitárias, há que se destacar o importante trabalho feito por 

algumas editoras comerciais, cujo catálogo é voltado para a formação de 

professores. Por elas, são publicadas a preços acessíveis obras indicadas em 

diversas instituições de ensino superior. Merecem registro a Contexto, fundada 

em 1987 por Jaime Pinsky; a Cortez, que surge de uma livraria aberta por José 

Xavier Cortez em 1968, nas dependências da PUC (SP) e a Parábola, fundada 

em 2001. 	  
	   Nas áreas de interesse dos professores objeto desta pesquisa, entre outros 

autores, são publicados por essas editoras: Paulo Freire, Ingedore Koch, Vanda 

Maria Elias, Eni Orlandi, Luiz Antônio Marcuschi, Ezequiel Theodoro da Silva, 

Domine Maingueneau, Teun van Dijk, Luiz Carlos Travaglia, Maria Helena Moura 

Neves, Sírio Possenti, José Luiz Fiorin, Ataliba Teixeira de Castilho, Rodolfo Ilari, 

Catherine Kerbrat-Orecchioni, Kanavillil Rajagopalan, William Labov.  

 

10. Tendências editoriais 
 

 Encerrando este capítulo, apresentamos um panorama do que se 

vislumbra para o mercado editorial para os próximos anos. Não se trata de 

exercício de futurologia, mas apresentação de tendências.  

 O mercado editorial tem se segmentado bastante com o aparecimento de 

pequenas editoras voltadas a públicos bastante específicos como a GLS, voltada 

às minorias sexuais, a Malagueta, voltada exclusivamente para lésbicas, e a Selo 
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Negro, voltada para afrodescendentes. Muitas dessas editoras surgem e têm vida 

muito curta. Lindoso (2004) explica esse fenômeno com base no fato de que o 

capital necessário para se abrir uma pequena editora não ser vultoso.  

 O mercado editorial para os próximos anos deverá manter a tendência de 

um pequeno número grandes conglomerados editoriais, muitos deles com 

presença de capital estrangeiro, ocuparem a parte mais significativa da produção 

e comercialização de livros, seja em vendas para o mercado, seja em vendas 

governamentais. O fortalecimento dos grandes conglomerados editoriais não 

significa que pequenas editoras venham a desaparecer, pois essas continuarão a 

buscar nichos de mercado não ocupados pelas grandes.  

 A tendência é que, cada vez mais, haverá disponibilidade de títulos em 

forma digital, que poderão ser baixados e lidos em aparelhos para esse fim (e-

readers). O edital do MEC para aquisição de livros didáticos para 2014 sugere 

que os livros tradicionais venham acompanhados de conteúdo digital. A oferta de 

títulos em formato digital cresce a cada ano e é possível antever que num futuro 

não muito distante, em vez do tradicional livro de papel, nossos estudantes 

compareçam às aulas com um tablet, onde estarão armazenados os livros 

didáticos, paradidáticos, dicionários e atlas pelos quais estudarão.  

 Lançado em 2007, o Kindle, um leitor eletrônico de livros (e-reader) da 

gigante Amazon, já teria vendido três milhões de unidades. Trata-se de um 

aparelho leve (pesa menos de trezentos gramas), fácil de ser usado e capaz de 

armazenar 1.500 livros. Em 2010, o presidente da gigante americana do comércio 

online, Jeff Bezos, afirmou que, quando há duas edições, uma digital e outra em 

papel, sua loja vende seis livros eletrônicos para cada dez livros físicos33. Notícia 

do jornal Folha de S. Paulo, de 29 de janeiro de 2011, dava conta que as vendas 

de livros digitais pela Amazon superaram as das publicações tradicionais em 

papel.  

 Na esteira do sucesso do Kindle, o Google passou também a digitalizar 

livros para disponibilizar ao público. Outra gigante, a Microsoft também criou o 

seu e-reader, o Microsoft Reader. Nessa guerra, pela conquista do leitor digital, a 

Apple lançou, no início de 2010, o Ipad, um finíssimo computador portátil capaz 

                                                
33 Essa informação foi retirada de depoimento de Jeff Bezos, presidente da Amazon, para a revista 
Época Negócios, no. 37, ano 3, março de 2010, p. 81. 
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não só de permitir as leitura de textos, mas também de reproduzir conteúdos 

multimídias.  

 Além dos e-readers, a tendência é as editoras passarem a permitir o 

acesso a obras de seu catálogo pela internet, sem custo algum para o leitor. Isso 

já ocorre com a Editora da Unesp que, no primeiro trimestre de 2010, 

disponibilizou para acesso gratuito 44 títulos inéditos das áreas de Ciências 

Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas, Linguística, Letras e Artes. Segundo a 

pró-reitora da Universidade, o projeto prevê a publicação de 600 livros eletrônicos 

em dez anos34, facilitando o acesso da produção acadêmica ao público. 

 O desenvolvimento da tecnologia que permite baixar livros e lê-los em 

suportes outros que não o papel deverá criar um novo mercado para a 

comercialização do livro, inclusive os escolares. Pesquisa realizada pelo blog O 

Brasil que lê, de Galeno Amorim, revelou que 41% dos informantes trocariam o 

livro de papel pelo livro eletrônico. A tradicional Enciclopédia Britânica anunciou 

em março de 2012 que, depois de 244 anos, deixará de ser publicada em papel e 

passará a estar disponível apenas no formato digital. Além de livros, os principais 

jornais e revistas brasileiros já dispõem de versão digital, é o caso de, entre 

outros, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo, Zero Hora, Veja, Isto 

É, Época. O tradicional Jornal do Brasil com mais de 120 anos de existência, 

desde setembro de 2010 passou a existir exclusivamente na forma digital.  

Portanto, a possibilidade de que, em algum tempo, venha a ocorrer com livros, 

revistas e jornais o que já ocorreu com o mercado de músicas não deve ser 

descartada.  

 Embora incipiente no Brasil, têm-se observado uma saída para alavancar a 

publicação de livros, tornando a produção mais barata: a impressão sob 

demanda. No Brasil, a Ediouro é pioneira nessa área. Nesse esquema de 

produção, o livro só é impresso se houver para ele um pedido de compra. Dessa 

forma se resolve um problema que persegue editores e livreiros: o encalhe. Por 

outro lado, resolve-se um problema que leitores normalmente enfrentam há anos: 

o de obras esgotadas ou fora de catálogo. 

 Como se viu neste capítulo, não é de hoje que a indústria editorial 

brasileira tem procurado ampliar seu público, conquistando leitores que, por um 

                                                
34 Informação constante do Boletim Editora Unesp, de 12 de março de 2010. 
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motivo ou outro, não tinham acesso ao livro. Ciente de que professores são 

formadores de leitores, as editoras, e não apenas as de didáticos, têm 

desenvolvido ações no sentido de conquistar os docentes para que esses sejam 

divulgadores de suas publicações. Essa política não se dá apenas pela oferta 

gratuita de títulos aos professores, mas também por um atendimento diferenciado 

que lhes é oferecido, seja em sua sede física, ou no site por meio das chamadas 

'salas do professor'. 

 

 Este capítulo termina aqui, mas evidentemente a história da indústria 

editorial brasileira continua. Como encerramento, gostaríamos de ressaltar que a 

aproximação de editoras e professores têm ocorrido de uma década para cá por 

uma outra vertente. Hoje, as principais editoras de livros escolares passaram a ter 

também um produto novo: os denominados sistemas de ensino, fornecendo para 

escolas privadas e até mesmo para prefeituras material didático em forma de 

apostilas acompanhadas de assessoria pedagógica. À Editora Moderna, pertence 

o sistema Uno; à Abril Educação, que controla as editoras Ática e Scipione, os 

sistemas Anglo, Ser e Máxi, à Saraiva, os sistemas Ético e Agora; à FTD, o 

sistema FTD. O fato de escolas passarem a adotar o material didático produzido 

por esses sistemas de ensino desde as primeiras séries do ensino fundamental 

até o ensino médio tem por consequência direta que esses grupos editoriais 

passem a ditar a política educacional das escolas adotantes dos sistemas, 

determinando inclusive as leituras a serem feitas, privilegiando as obras 

pertencentes a seus catálogos; com isso, os professores perdem ainda mais a 

autonomia em decidir que obras serão indicadas para leitura de seus alunos.    
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CAPÍTULO IV 

Ler: uma operação de caça 

 

Ler implica prever, esperar. Prever o fim da frase, a frase 

seguinte, a outra página; esperar que elas confirmem ou infirmem 

essas previsões; a leitura se compõe de uma quantidade de 

hipóteses, de sonhos seguidos de despertar, de esperanças e 

decepções; os leitores estão sempre adiante da frase que leem, 

num futuro apenas provável, que em parte desmorona e em parte 

se consolida à medida que a leitura progride [...] 

Jean-Paul Sartre 

 

  

 No capítulo anterior, respaldados, particularmente em Hallewell (2005) e 

com apoio em Lindoso (2004), Soares (2001), Lajolo e Zilberman (2002, 2009) e 

Momentos do livro no Brasil (1995), analisamos o processo pelo qual se 

configurou no Brasil um mercado leitor por meio de práticas diversas, adotadas 

por livrarias e editoras com o fito de tornar a leitura acessível à população, 

inclusive às parcelas mais pobres, que viam na leitura uma forma de se educarem 

e de ascenderem socialmente. Procuramos também apresentar um breve retrato 

das atuais tendências do mercado editorial e as relações desse mercado com a 

leitura no âmbito escolar. A intenção foi mostrar que nossas escolhas em termos 

de leitura não são autocondicionadas, mas determinadas e impostas pelo 

mercado editorial, que, em última instância, é quem decide que livros vamos ler. 

Em relação aos professores, a liberdade de escolha de leituras é ainda menor, 

seja porque essa classe sofre grande assédio das editoras, seja porque tem 

compromissos institucionais que os obrigam a ler obras que talvez não tivessem 

interesse. Referimo-nos aqui àquelas que fazem parte das listas dos vestibulares, 

ou àquelas que vem sugeridas pelo material didático adotado. Provavelmente 

muitos professores trocariam a leitura de Viagens na minha terra, de Almeida 



 

 

108 

Garrett, pela leitura de um autor contemporâneo, caso a obra de Garrett não 

constasse da lista das leituras obrigatórias dos vestibulares da Fuvest e da 

Unicamp para os próximos anos. 

 Neste capítulo teórico, mudamos a perspectiva. Do objeto material, 

resultado do processo de edição, pronto para ser consumido, para a relação que 

o docente estabelece com ele. Se no capítulo anterior o foco recaiu no livro, 

objeto material, impresso em papel e dado à publicação; neste, nossa lente 

desloca-se do objeto físico, para aquilo a que ele serve de suporte, o texto.  

1. Leitura e leitor  

 Zilberman (1999) chama a atenção para o fato de que a leitura, antes da 

sociedade industrial na Europa no século XIX, era vista como um ócio das 

camadas privilegiadas. Ressaltamos, no entanto, que pela leitura que fizemos do 

texto dessa autora, não pudemos precisar se ela emprega a palavra ócio como 

atividade autônoma exercida pelo indivíduo em seu tempo livre visando a seu 

desenvolvimento intelectual e/ou espiritual (veja-se a definição de ócio que 

apresentamos no Capítulo II), ou como lazer, ou ainda como vimos que é comum, 

para designar ambos os conceitos. 

 Com as mudanças sociais decorrentes da industrialização, ainda segundo 

Zilberman (1999), a leitura passou a ser considerada forma de ascensão social, 

de sorte que não saber ler ficou vinculado ao fracasso social. A consequência 

disso, segundo essa autora, foi que a escolarização passou a se tornar 

obrigatória, pelo menos no que corresponderia hoje ao que denominamos de 

ensino básico. Expansão da rede de ensino, sobretudo nos centros urbanos, e 

novas formas de produção e circulação editorial contribuíram de maneira decisiva 

para estabelecer práticas de leitura responsáveis pelo aumento significativo do 

público leitor. No capítulo III, mostramos que o crescimento do mercado editorial 

brasileiro teve estreita relação com o aumento do número de escolas e 

estudantes, e por isso a indústria editorial sempre dedicou especial atenção ao 

professor, visto como incentivador e divulgador da leitura. 

 A leitura é tão antiga quanto a própria cultura ocidental, no entanto nem 

sempre foi vista como algo positivo e que deve, portanto, ser incentivado. No 

Fedro, Platão (428 – 327 a.C)  relata que Sócrates rejeitava a palavra escrita 
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porque ela poderia significar a perda da memória. Para esse filósofo grego, a 

escritura, por ser exterior à memória, era nociva, pois não revelava a verdade, 

mas apenas a aparência.  

 Nesse diálogo platônico, Sócrates narra que a escrita teria sido inventada 

pelo deus Theuth, que a mostra ao rei do Egito, Thamuz, dizendo que aquele 

invento tornaria os egípcios mais sábios. Thamuz retruca, contra-argumentando 

que a escrita produziria justamente efeito contrário; pois, assim como ocorre com 

a pintura, a escritura não é viva; pois, quando perguntamos algo ao texto escrito, 

ele se limita a dizer sempre a mesma coisa35. Transcrevemos, a seguir, em 

tradução nossa, o trecho do Fedro em que Thamuz condena a escrita por trazer o 

esquecimento. 
 	  
Pois esta invenção [a escritura] dará origem nas 
almas de quem a aprenda o esquecimento, por 
causa do descuido com cultivo da memória, já que 
os homens, por culpa de sua confiança na 
escritura, pois só se lembrarão de um assunto por 
meio de sinais exteriores a ele e não em si 
mesmos. Assim, o que inventaste não é um 
remédio para a memória, mas apenas para a 
recordação. Aparência de sabedoria e não 
sabedoria verdadeira é o que transmite a seus 
discípulos. Pois havendo falar de muitas coisas 
sem instrução, darão a impressão de conhecer 
muitas coisas, apesar de ser em sua maioria 
perfeitos ignorantes; e serão fastidiosos 
companheiros, ao terem se convertido, em vez de 
sábios, em homens com presunção de sê-los. 
(PLATÃO, 2005, p. 266-7)36 
 
 

 Segundo Eco (2001, p.34), o Fedro platônico nos mostra que toda 

modificação cultural "se apresenta como uma profunda colocação em crise do 

                                                
35 Essa discussão entre Thamuz e Theuth é analisada por Jacques Derrida em sua obra A 
farmácia de Platão. Nela, Derrida mostra que os pontos de vista opostos dos dois interlocutores 
tem por base a ambiguidade da palavra grega phármakon, que tanto pode ser empregada para 
designar remédio, algo que cura, ou veneno, algo que mata. O mesmo ocorre em português com a 
palavra droga. 
36 No original: "Pues este invento dará origen en las almas de quienes lo aprendan al olvido, por 
descuido del cultivo de la memoria, ya que los hombres, por culpa de su confianza en la escritura, 
serán traídos al recuerdo desde fuera, por unos caracteres ajenos a ellos, no desde dentro, por su 
proprio esfuerzo. Así que no es un remedio para la memoria, sino para suscitar el recuerdo lo que 
es tu invento. Aparencia de sabiduría y no sabiduría verdadera procuras a tus discípulos. Pues 
habiendo oído hablar de muchas cosas sin instrucción, darán la impresión de conocer muchas 
cosas, a pesar de ser en su mayoría unos perfectos ignorantes; y serán fastidiosos de tratar, al 
haberse convertido, en vez de sabios, en hombres con la presunción de serlo."  



 

 

110 

'modelo cultural' precedente",  no caso a passagem de uma cultura oral para uma 

cultura escrita. Se transportarmos as colocações expostas nessa passagem do 

Fedro para os dias de hoje, observaremos que um 'modelo cultural', representado 

pela cultura impressa é colocado em crise por um modelo que o sucede, a cultura 

digital, na medida que os textos, inclusive os escolares, têm-se se apresentado 

em suportes outros que não o tradicional livro em papel.  

 Notícia veiculada pelo jornal Folha de S. Paulo, de 31 de janeiro de 2012, 

dá conta que o Ministério da Educação  irá distribuir 900 mil computadores do tipo 

tablet para alunos de ensino fundamental e médio da rede pública. Dentro de 

pouco tempo, poderemos ter um contexto em que alunos e professores da rede 

pública estarão lendo, em sala de aula, os textos em suportes diferentes do 

tradicional. 

 Em A República, Platão avança na crítica que faz à escritura, estendendo-a 

também a uma forma 'mais elevada' de escritura, a literatura, por considerá-la 

enganosa já que é mera cópia daquilo que é imitação no mundo das ideias, não 

mostrando as coisas como são, mas como aparentam ser. Para o discípulo de 

Aristóteles, a literatura só é aceitável quando possuir características pedagógicas, 

transmitindo aos leitores valores nobres.  

 Em Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, relata-se um fato 

que mostra que, ao contrário do que se afirma na citada passagem do Fedro, a 

escritura não é causa do esquecimento, pelo contrário é uma forma eficaz de 

combatê-lo. O episódio narrado em que se expõe essa ideia aparece nas 

primeiras páginas do festejado romance do escritor colombiano.  

 Certa feita uma peste atacou o povoado de Macondo, local onde se 

desenrola a maioria das ações do romance de Márquez, causando insônia e 

perda da memória de seus habitantes. Para defender a população do olvido, o 

personagem José Arcádio Buendia põe em prática um método que aprendera 

com seu filho, o primeiro Aureliano. Transcrevemos, a seguir, o trecho do 

romance em que isso é relatado. 

 
Foi Aureliano quem concebeu a fórmula que havia 
de defendê-los, durante vários meses, das evasões 
da memória. Descobriu-a por acaso. Insone 
experimentado, por ter sido um dos primeiros, tinha 
aprendido com perfeição a arte da ourivesaria. Um 
dia, estava procurando a velha bigorna que utilizava 
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para laminar os metais, e não se lembrou do seu 
nome. Seu pai lhe disse: “tás”. Aureliano escreveu 
o nome num papel e pregou com cola na base da 
bigorninha: tás. Assim, ficou certo de não esquecê-
lo no futuro. Não lhe ocorreu que fosse aquela a 
primeira manifestação do esquecimento, porque o 
objeto tinha um nome difícil de lembrar. Mas 
poucos dias depois, descobriu que tinha dificuldade 
de se lembrar de quase todas as coisas do 
laboratório. Então, marcou-as com o nome 
respectivo, de modo que bastava ler a inscrição 
para identificá-las. Quando seu pai lhe comunicou o 
seu pavor por ter-se esquecido até dos fatos mais 
impressionantes da sua infância, Aureliano lhe 
explicou o seu método, e José Arcadio Buendía o 
pôs em prática para toda a casa e mais tarde o 
impôs a todo o povoado. Com um pincel cheio de 
tinta, marcou cada coisa com seu nome: mesa, 
cadeira, relógio, porta, parede, cama, panela. Foi 
ao curral e marcou os animais e as plantas: vaca, 
cabrito, porco, galinha, aipim, taioba, bananeira. 
(MÁRQUEZ, 1995, p. 50) 

  

 Da mesma maneira que marcar as coisas com seus respectivos nomes 

afastou os habitantes de Macondo do esquecimento, o pensamento de Sócrates, 

que julgava a escritura uma forma inferior à conversação, só não foi esquecido 

porque Platão o registrou pela escrita. A invenção de Theuth seria, pois, remédio 

e não veneno. Hoje, passados alguns milênios, a memória não pode ser mais 

vista como o único instrumento de sabedoria, dado o enorme repertório de 'coisas' 

que devemos recordar.  

 Se, na Grécia antiga, questionava-se a importância da leitura para a 

formação do indivíduo, no mundo moderno parece haver certo consenso de que a 

leitura tem papel decisivo na formação das pessoas. Sobre o valor positivo da 

leitura em nossa cultura, Soares afirma que 

 
Em nossa cultura grafocêntrica, o acesso à leitura é 
considerado como intrinsecamente bom. Atribui-se 
à leitura um valor positivo absoluto: ela traria 
benefícios óbvios e indiscutíveis ao indivíduo e à 
sociedade – forma de lazer e de prazer, de 
aquisição de conhecimentos e de enriquecimento 
cultural, de ampliação das condições de convívio 
social e interação. (SOARES,1999, p. 19) 
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 Visto termos mostrado, no capítulo anterior, que no Brasil configurou-se um 

mercado leitor com suas especificidades e que leituras passaram a ser 

disponíveis para o público, incluindo aí os professores de língua materna; neste, 

cujo título tomamos emprestado de um capítulo do livro A invenção do cotidiano, 

de Michel de Certeau, tratamos das relações dos leitores-professores com o que 

leem, particularmente quando estão liberados do trabalho e se essas leituras 

feitas em seu tempo livre mantêm relação com sua prática docente. Como a 

pesquisa intentou verificar como os professores lidam com o material lido e que 

destino dão a ele, fomos buscar em Certeau (2007) fundamento para a análise 

das maneiras de fazer, de pensar e estilos de ação dos professores.  

 Como, em sentido amplo, o objetivo da pesquisa é pesquisar práticas de 

leitura, tivemos de conceituar leitura e texto. Para isso, aportamo-nos, 

principalmente, em Solé (1998), Colomer e Camps (2002). Especificamente, 

procuramos verificar se os professores compartilham com seus alunos leituras 

que fazem em seu tempo livre, levando-as para situações de sala de aula; para 

isso fomos buscar em Lerner (2002) e em Tardif e Lessard (2008) os 

fundamentos para a análise das relações de transferências de conhecimentos e 

experiências entre professores e alunos. 

 

2. Leitura: uma abordagem multidisciplinar 
  

 Em A invenção do cotidiano, Michel de Certeau estuda as práticas 

cotidianas, interessando-se pelas operações de seus usuários e investiga que 

destinos (usos) se dão aos bens culturais recebidos. O foco de sua pesquisa não 

está nos bens culturais em si, mas nas operações que os consumidores, homens 

comuns, dão a eles, desviando os bens recebidos para fins próprios, o que 

representa uma arte daqueles que pretensamente são dominados37. Numa 

analogia com modelos que estudam a língua, a preocupação não está na 

competência (Chomsky) ou na língua como sistema (Saussure), mas no 

desempenho, na fala (um ato). Enquanto a competência pode ser comparada ao 

                                                
37 Certeau denomina esse comportamento dos agentes de tático. Para ele, trata-se de 'uma ação 
calculada', de um movimento para ocupar um espaço que pertence a outrem e que decorre da 
ausência de poder e de um espaço próprio.  
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capital (Bourdieu), o desempenho deve ser comparado às operações realizadas, 

as táticas ou formas de agir, no dizer de Certeau.  

 Para a análise das práticas cotidianas dos usuários, Certeau (2007) recorre 

a uma vasta teia de saberes. Sua obra é multidisciplinar. Em sua pesquisa, 

recorre a conceitos e métodos de outras disciplinas, sobretudo, da filosofia, da 

sociologia, da antropologia, da linguística e da psicanálise para precisar melhor o 

funcionamento dos procedimentos, que ele denomina as artes de fazer, em 

relação ao discurso (Foucault), ao adquirido (o habitus, de Bourdieu) e à ocasião 

(a kairós, de Detienne e Vernant).  

 Certeau (2007) considera que os objetos da pesquisa não podem ser 

destacados do 'comércio' social e intelectual que organiza as suas distinções e 

deslocamentos. Para esse autor, não se pode isolar a relação pesquisador – 

objeto de pesquisa, uma vez que isso implicaria apagar os traços que ligam a 

pesquisa a uma rede de conhecimentos.  

 Nessa perspectiva, investigar sobre leitura é investigar também as 

condições em que ela ocorre, é realizar aquilo que Soares (1999) chama um 

'olhar de fora' para leitura. Esse 'olhar de fora' implica deslocar por um instante o 

eixo de investigação do texto para as condições de produção, circulação e 

recepção deste, o que obriga a recorrer a um aparato metodológico que extrapola 

a análise da leitura como atribuição de sentido a um material linguístico. Isso leva 

a uma abordagem multidisciplinar que permite captar o objeto da pesquisa de um 

ponto de vista mais amplo. Além disso, o pesquisador pode também recorrer a 

procedimentos de análise de outras disciplinas num cruzamento de métodos.  

 Um exemplo desse procedimento metodológico é descrito por Certeau 

(2007) no capítulo VII (Caminhando pela cidade). Para explicitar como os usuários 

se apropriam do espaço urbano, como caminham pelas ruas, que trajetos 

seguem, que desvios operam, Certeau vai buscar referência teórica na linguística, 

particularmente nos escritos de Benveniste sobre a enunciação, afirmando que “o 

ato de caminhar está para o sistema urbano como a enunciação (o speech act) 

está para a língua ou para os enunciados proferidos” (CERTEAU, 2007, p. 177).   

 Numa sociedade cada vez atomizada pela especialização em diversos 

ramos do saber, buscar uma abordagem multidisciplinar pode soar que se está 

indo na contramão da história do conhecimento. No entanto, é preciso ressaltar 

que o objeto de pesquisa leitura não é material, não é corpóreo, mas algo que se 
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constitui nos interstícios das trocas simbólicas (Bourdieu,1983, 1998, 2007, 2008), 

das interações, das representações feitas pelos agentes, por isso seu isolamento 

da rede de relações em que ocorre acarretaria uma visão fragmentária, míope, 

desfocada. Leitura não é apenas uma questão linguística, é também questão 

pedagógica, social e histórica; por isso, para falar de leitura de professores, 

tivemos de resgatar toda uma história do que se disponibilizou de leitura para 

esses professores. 

 Em A construção de identidades: linguística e a política de representação, 

Rajagopalan (2004a) destaca que cada disciplina tem sua própria identidade, que 

não nos é dada como definida de uma vez por todas, mas como algo que é 

construído. Em outro texto, Relevância social da linguística, esse autor (2004b) 

afirma que os grandes momentos da história da linguística foram aqueles em que 

houve intensos diálogos com outras disciplinas em torno de questões mais 

amplas: linguística estrutural com a antropologia (Levi-Strauss) e a psicanálise 

(Lacan); Chomsky com a psicologia, a biologia e a inteligência artificial.  

 Foucault (2003) considera que as ciências humanas devem ser 

compreendidas como discursos que se articulam sobre um conjunto de outros 

discursos que lhes deram a oportunidade de nascer, por isso pesquisar leitura 

não pode prescindir de conhecimentos de outras áreas do saber. A construção da 

identidade de uma disciplina não implica isolamento; pelo contrário, uma disciplina 

se fertiliza integrando-se na vasta teia de saberes; por isso fomos buscar aporte 

teórico não só em autores que estudam a leitura, mas também naqueles que 

pesquisam as relações pessoais e intersubjetivas dos agentes sociais e como 

esses agentes se posicionam e agem no espaço social. Para tanto, tivemos de 

recorrer a autores que tratam a leitura sob o prisma da relação interpessoal entre 

sujeitos ideologicamente constituídos, uma vez que consideramos que, 

paralelamente à questão pedagógica em si, um dos fatores que contribui para o 

sucesso ou fracasso dos professores em relação às atividades de leitura, está 

ligado à própria história do professor como sujeito-leitor, bem como da imagem 

que ele faz de si e das representações que constrói acerca do que é um leitor e 

de que é leitura. É em decorrência dessas representações que, em enquetes, 

quando indagados sobre o que leem, respondem muitas vezes não o que 

efetivamente leem, mas aquilo que se espera que um professor leia, numa forma 

de autopreservação de imagem. 
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3. Leitura: palavra polissêmica  

 As pesquisas sobre leitura atualmente têm percorrido uma extensa teia de 

saberes. O próprio termo leitura é polissêmico. Do ponto de vista etimológico, está 

ligado ao verbo latino legere, que, segundo o Dicionário Latino-Português, de F.R. 

dos Santos Saraiva,  significa ‘colher’, ‘recolher’, 'escolher', ‘furtar'. Esse sentido 

perpassa uma concepção de leitura de que ler é colher algo que está pronto, 

como colhemos uma fruta madura da árvore, de furtar algo que não nos pertence 

(o sentido do texto). Daí, para se entender leitura como decodificação de sinais 

gráficos vai apenas um pequeno passo. Por essa concepção, o leitor não tem 

poder algum sobre o sentido do texto, que é visto como propriedade de outrem, 

donde ocorre a ideia de furtar, verbo que nos remete à ideia de transgressão. 

Dessa forma, a leitura pode ser entendida como a apropriação de algo que não 

nos pertence. Não é à toa que Certeau (2007) compara os leitores a 'caçadores 

furtivos', na medida em que, invadindo campo alheio, vão buscar no texto 

sentidos não pretendidos pelo autor.  

Leitura também pode ser entendida como construção de sentido. 

Marcuschi destaca o caráter interativo da leitura  

 
[...] a leitura é um processo de seleção que se dá 
como um jogo com avanço de predições, recuos 
para correções, não se faz linearmente, progride 
em pequenos blocos ou fatias e não produz 
compreensões definitivas. Trata-se de um ato de 
interação comunicativa que se desenvolve entre o 
leitor e o autor, com base no texto, não se podendo 
prever com segurança os resultados. Mesmo os 
textos mais simples podem oferecer ‘as 
compreensões’ mais inesperadas. 
(MARCUSCHI,1999, p.96)   
 

 Koch e Elias também chamam a atenção para o fato de o sentido dos 

textos decorrerem da interação afirmando que 

[...] o sentido de um texto é construído na interação 
texto-sujeitos e não algo que preexista a essa 
interação. A leitura é, pois, uma atividade interativa 
altamente complexa de produção de sentidos, que 
se realiza evidentemente com base nos elementos 
linguísticos presentes na superfície textual e na sua 
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forma de organização, mas requer a mobilização de 
um vasto conjunto de saberes no interior do evento 
comunicativo. (KOCH e ELIAS (2006, p.11)  
 

 Referindo-se ao significado dos textos, Colomer e Camps assinalam que 

[...] o significado de um texto não reside na soma 
de significados das palavras que o compõem. Nem 
coincide somente com o que se costuma chamar de 
significado literal do texto, já que os significados se 
constroem uns em relação aos outros [...] 
(COLOMER e CAMPS, 2002, p. 30)  
 

 Com base nessa concepção, alguns autores, Solé (1998) e Colomer e 

Camps (2002), fazem referência a modelos interativos de leitura, em que a 

compreensão não está centrada exclusivamente nem no texto nem no leitor, 

dependendo de conhecimentos prévios do leitor. Sobre eles, Colomer e Camps 

assinalam 

[...] nos modelos interativos o leitor é considerado 
como um sujeito ativo que utiliza conhecimentos de 
tipo muito variado para obter informação do escrito 
e que reconstrói o significado do texto ao interpretá-
lo de acordo com seus próprios esquemas 
conceituais e a partir de seu conhecimento do 
mundo. A relação entre o texto e o leitor durante a 
leitura pode ser qualificada como dialética: o leitor 
baseia-se em seus conhecimentos para interpretar 
o texto, para extrair um significado, e esse novo 
significado, por sua vez, permite-lhe criar, modificar, 
elaborar e incorporar novos conhecimentos em 
seus esquemas mentais. (COLOMER e CAMPS, 
2002, p. 31) 

 

 O termo leitura também é usado para se referir aos diversos modos de 

aproximação de um texto ou de um autor, como em as várias leituras de A 

cartomante, de Machado de Assis. Em sentido amplo, pode-se referir também à 

maneira de interpretar um acontecimento, uma situação (leitura do atual quadro 

político, leitura do jogo etc.).  

 Colomer e Camps (2002) afirmam que a leitura passou a ser uma 

tecnologia que serve de base a outras, na medida em que o domínio do código 

escrito, dada a sua capacidade de armazenamento e transmissão de 
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informações, passou a ser pré-requisito para o desenvolvimento da sociedade 

moderna, que alargou o uso da leitura, trazendo-lhe novos usos.   

 O objetivo desta pesquisa, como assinalado, é investigar os títulos e 

autores lidos, independentemente do suporte em que foram veiculados, por isso 

as declarações dos informantes que leram tal ou qual obra foram por nós 

admitidas como verdadeiras, vale dizer, aceitamos que não houve apenas 

contato, ou proximidade dos informantes com a obra declarada como lida, mas 

que desse contato resultou compreensão do texto, embora em nenhum momento 

formulássemos questões que tivessem por objetivo avaliar se essa efetivamente 

ocorreu.  

  Na primeira fase de nossa pesquisa, em que aplicamos os questionários 

(Anexo 1) a fim de levantar que leituras fazem os professores em seu tempo livre, 

a palavra leitura foi empregada para designar aquilo que se lê, o material, o objeto 

lido ou a ser lido (livro, jornal, revista etc.), vale dizer, na aplicação dos 

questionários, a preocupação recaiu em saber que material, o objeto em si, o 

professor tem por hábito ler em seu tempo livre. Não nos preocupamos em saber 

os nomes de revistas e jornais que os professores-informantes declararam ler. 

Também não indagamos os endereços de páginas da web que têm por hábito 

visitar. No caso específico de livros, nossas indagações ativeram-se 

exclusivamente ao gênero em que se enquadra a obra declarada como lida. A 

investigação dos títulos e autores lidos ficou para a segunda fase da coleta de 

dados. 

Se o significante leitura recobre vários significados, não é diferente o que 

ocorre com a palavra texto. Para efeito desta pesquisa, e com apoio em Bronckart 

(1999) e Marcuschi (1999), o termo texto é usado para designar toda produção 

verbal referida a manifestações diversas e, por isso mesmo, adquirindo formas 

diversas, mas que guardam semelhanças com outros textos, por empiricamente 

se manifestarem em gêneros de texto, entendidos como formas relativamente 

estáveis de enunciados. Sobre a noção de texto Marcuschi afirma que 

 
Em relação ao texto, tomo-o como uma unidade 
linguística numa ocorrência comunicativa. Ele não é 
simplesmente uma soma de sentenças coesas e 
coerentes, pois estes não são fatores sempre 
necessários ou suficientes. O texto é uma espécie 
de estímulo intermediário entre o autor e o leitor, 
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ambos com conhecimentos de mundo e sistemas 
de referência próprios. Resultado de estratégias e 
operações que controlam e regulam unidades 
morfológicas, lexicais, sintáticas e sentidos numa 
ocorrência comunicativa, o texto submete-se a 
estabilizadores internos e externos para formar uma 
unidade de sentido. (MARCUSCHI, 1999, p. 99) 
 
 

 Destacamos que os informantes, para designar o material lido, valiam-se 

de termos distintos. Era comum usarem as palavras texto e livro como 

equivalentes. Para efeitos dessa pesquisa, consideramos livro uma obra literária, 

científica, didática, técnica etc. apresentada em volume constituído de folhas de 

papel impressas, costuradas ou coladas, e encadernadas, ou  em qualquer outro 

suporte; e texto o discurso fixado pela escritura. Temos consciência de que a 

definição de texto aqui apresentada, é bastante restritiva, uma vez que nela não 

fizemos referência às informações que não são manifestadas na superfície do 

texto e que são atualizadas cooperativamente pelo leitor em movimentos 

conscientes e ativos, ou numa outra perspectiva, que o texto é o locus em que se 

materializa a enunciação, além do que intencionalmente não consideramos as 

manifestações orais de textos, em decorrência do sentido que demos ao termo 

leitura nesta pesquisa, conforme exposto anteriormente.  

 

4. O professor-leitor 
 
 Muito do desinteresse e do fracasso de alunos em relação a atividades de 

leitura decorre do fato de que são apresentados aos estudantes textos que não 

lhes trazem nada de novo, tudo lhes é previsível. Às vezes, ocorre o contrário: o 

texto a ser lido apresenta apenas informações novas, de forma que o aluno não 

tem como associar a informação presente no texto com seu conhecimento prévio, 

tornando irrealizável a leitura.  

 Respaldado no conceito de informatividade, como postulado por 

Beaugrande e Dressler (1997), para os quais a informatividade é fator de 

textualidade que combina informação nova com informação já sabida, podemos 

concluir que o professor pode antecipar no texto a ser lido com os alunos que 

informações são novas para eles e quais já são conhecidas.  
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 Gaté (2001, p. 30) assinala que ler é estabelecer hipóteses, que são ao 

mesmo tempo um fenômeno cultural e linguístico, por isso devem ser oferecidos 

aos alunos textos que sejam próximos de sua vivência cultural. Sustentamos que 

o professor deve ser autônomo na escolha dos textos que utilizará em situações 

de ensino, buscando-os, preferencialmente, em seu repertório particular de 

leituras e colocando-se perante a classe não apenas como professor, mas como 

um professor-leitor. Sobre o papel do professor como leitor, Lajolo afirma que 

 
[...] geralmente a leitura do leitor maduro é mais 
abrangente do que a do imaturo. [...] se a relação 
do professor com o texto não tiver um significado, 
se ele não for um bom leitor, são grandes as 
chances de que ele seja um mau professor. O 
primeiro requisito, portanto, para que o contato 
aluno/texto seja o menos doloroso possível é que o 
mestre não seja um mau leitor. Que goste de ler e 
aplique a leitura. (LAJOLO, 1988, p. 53-4)  
 

 Ao colocar-se em sala de aula no papel de leitor, compartilhando com os 

alunos textos que, por um motivo ou outro lhe foram relevantes, o professor cria 

uma situação mais próxima das práticas sociais de leitura como se essa não 

estivesse orientada para um propósito didático. O compartilhamento, além de 

favorecer a interação, atenua o caráter obrigatório da leitura na escola.  

 Para Gusdorf (2003), mesmo num ensino de massa, nas relações 

pedagógicas sempre permanece algo de pessoal, isso equivale dizer que o 

professor, de certa forma, tem consciência dos anseios e necessidades dos 

alunos. A autonomia por parte do professor em selecionar os textos que serão 

lidos em sala de aula favorecerá as relações interativas; pois, por conhecer seus 

alunos, o professor pode 

a) compartilhar com os docentes textos adequados em termos de informação 

conhecida e nova; 

b) selecionar textos adequados em função do interesse dos alunos, podendo 

ainda formar em sala de aula grupos de leitura com base em interesses diversos;  

c) indicar leituras individualizadas de acordo com as necessidades e interesses de 

cada aluno em particular.  
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 As palavras de Bamberger vem ao encontro do que afirmamos, uma vez 

que esse autor afirma que  

os relatórios das pesquisas concordam em que o 
prazer e o interesse da leitura e o desenvolvimento 
do hábito de ler se alcançam muito melhor pelo 
método individualizado de ensino da leitura do que 
pelo ensino sistemático de toda a classe. 
(BAMBERGER, 2006, p. 25) 

 

 Muitos problemas que se observam na ação pedagógica de professores, 

acarretando baixa qualidade na aprendizagem, decorrem do fato de o professor 

ser apenas um transmissor de um saber codificado, desconectado das atividades 

de pesquisa. É preciso que ele passe de uma condição de heteronomia para a de 

autonomia, para que possa decidir por si que leituras serão realizadas em sala de 

aula, como encaminhá-las e em que momento realizá-las. É sempre oportuno 

lembrar as palavras de Paulo Freire (1996), para quem “não há ensino sem 

pesquisa e pesquisa sem ensino”. Ainda segundo esse autor 

 
[...] o que há de pesquisador no professor não é 
uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar 
que se acrescente à de ensinar. Faz parte da 
prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. 
O de que se precisa é que, em sua formação 
permanente, o professor se perceba e se assuma, 
porque professor, como pesquisador. 
(FREIRE,1996, p. 29) 
 

 Conquistando a autonomia, o professor pode tornar-se um professor-

pesquisador, na medida em que caberá a ele o papel de selecionar as leituras 

que serão feitas, como serão feitas e em que momento serão feitas. Nesse 

sentido são incisivas as palavras de Chartier: 

É o professor que conduz a turma, organiza as 
atividades, ajuda os alunos e julga seus resultados. 
Isso significa que ele não pode apenas ser aquele 
que executa um programa, pois o sucesso de seus 
alunos depende da margem de iniciativa em que 
ele cria sua maneira de dar aula. (CHARTIER, 
2007, p. 160)  
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 Por outro lado, a atividade do professor não pode se configurar em um 

trabalho alienante, em que ele é mero reprodutor de um saber instituído, que não 

questiona ou reflete criticamente sobre seu agir. Sobre esse comportamento 

acrítico, é oportuno lembrar as palavras de Sócrates: “uma vida não questionada 

não merece ser vivida”.   

 Nosso propósito em investigar o que os professores leem em seu tempo 

livre vai muito além de uma curiosidade. O que nos interessa, principalmente, é 

saber se essas leituras feitas no tempo liberado do trabalho acabam interferindo 

ou não na prática pedagógica dos docentes; em outros termos, se essas leituras 

de tempo livre são levadas para a sala de aula e compartilhadas com os alunos e 

quais os resultados do compartilhamento quando ele ocorre, isso porque o 

compartilhamento de leituras permite o enriquecimento das relações sociais, na 

medida em que desenvolve as relações de cooperação, favorecendo a interação. 

Sobre isso, Perrenoud afirma que 

 
[...] aprender a explicar um texto ‘para aprender’ 
não é aprender, exceto para fins escolares, pois 
existem tantas maneiras de explicar ou interpretar 
um texto quantas perspectivas gramaticais. Se esse 
aprendizado não for associado a uma ou mais 
práticas sociais, suscetível de ter um sentido para 
os alunos, será rapidamente esquecido, 
considerado como um dos obstáculos a serem 
vencidos para conseguir um diploma, e não como 
uma competência a ser assimilada para dominar 
situações da vida. (PERRENOUD, 1999, p. 45)  
 

 Há um brocardo latino que postula non scholae, sed vitae discimus. De 

fato, a leitura escolarizada deve ter por finalidade capacitar os estudantes para 

lerem também com proficiência fora de situações escolares.  

5. A leitura na escola 
 

 As atividades de leitura no âmbito da escola devem estar associadas a 

práticas sociais, consideradas como uma competência a ser assimilada para 

dominar situações da vida e não como um obstáculo a ser vencido para se obter 

um diploma, muitas vezes sem valor algum no mercado das trocas simbólicas 
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(Bourdieu), por isso essas atividades de leitura têm de guardar fidelidade em 

relação às práticas de leitura sociais (não escolares). 

 Lerner (2002), ao comentar o papel da instituição escolar, ressalta que “é 

imprescindível uma vez mais atenuar a linha divisória que separa as funções dos 

participantes na situação didática”. Ainda segundo essa autora, 

 
ao adotar em classe a posição de leitor, o professor 
cria uma ficção: procede 'como se' a situação não 
acontecesse na escola, 'como se' a leitura 
estivesse orientada por um propósito não didático – 
compartilhar com outros um poema que o 
emocionou ou uma notícia jornalística que o 
surpreendeu, por exemplo. Seu propósito é, no 
entanto, claramente didático: o que se propõe com 
essa representação é comunicar a seus alunos 
certos traços fundamentais do comportamento 
leitor. O professor interpreta o papel de leitor e, ao 
fazê-lo, atualiza uma acepção da palavra 'ensinar' 
que habitualmente não se aplica à ação da escola 
[...] (LERNER, 2002, p. 95) 
 

 Foucambert (1998) lembra-nos que a escola não deve limitar-se à leitura 

de textos pedagógicos, mas que deve empreender um esforço para levar os 

aprendentes a se tornarem leitores de textos que circulam no social. Ainda 

segundo esse autor, “é preciso, pois, desescolarizar a leitura. Se a alfabetização 

era, por bons motivos, um aprendizado escolar, a leitura é um aprendizado social, 

da mesma natureza que a comunicação oral”. (FOUCAMBERT,1994, p. 116)  

 Dessa forma, o professor deve levar, para que sejam lidos em sala de aula, 

textos que fazem parte de suas práticas sociais de leitura, inclusive aquelas feitas 

em seu tempo livre, em complementação ou substituição àqueles presentes no 

material didático usado para fins exclusivamente pedagógicos. Isso cria uma 

dinâmica nova na aula, na medida em que se afasta a previsibilidade e, como 

situações novas são desafiadoras, cria-se um estímulo para a aprendizagem. 

Nesse sentido, Tardif e Lessard asseveram que 

 
mesmo quando os docentes utilizam instrumentos 
já elaborados por outros – manuais, programas, 
material didático, etc. – eles os retrabalham, os 
interpretam, os modificam a fim de adaptá-los aos 
contextos concretos e variáveis da ação cotidiana e 
às suas preferências. Isto permite compreender, 
entre outras coisas, por que os professores são tão 
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ávidos por novos materiais pedagógicos, novas 
habilidades, novos procedimentos, pois seus 
instrumentos se gastam na medida em que são 
usados, perdem sua força de impacto e precisam, 
por isso, ser remodelados, substituídos, adaptados. 
Enquanto o martelo continua intacto depois do 
golpe, o livro, o filme, o desenho, uma vez passado 
aos alunos, normalmente têm seu valor reduzido a 
nada e tornam-se logo obsoletos. (TARDIF e 
LESSARD, 2008, p. 175)  

 

 Em nossa atividade profissional de autor de livros escolares que nos 

possibilita o contato com professores nos mais diversos cantos deste país, 

pudemos constatar que as palavras de Tardif e Lessard acima transcritas retratam 

bem a realidade brasileira. Como vimos no Capítulo III, uma mesma obra didática 

até os anos de 1970 era usada por décadas. Atualmente, os livros didáticos têm 

de ser reformulados a cada três anos para atender à demanda dos professores 

sempre à busca de 'novidades'. Ressaltamos que, em muitos casos, essas 

'novidades' não significam necessariamente novas metodologias, mas apenas 

uma reformulação na programação visual, mas que mantém o princípio 

pedagógico anterior. 

 Lerner (2002) ressalta que para se transpor para a escola as práticas 

sociais de leitura é necessário que a escola funcione como uma microcomunidade 

de leitores e escritores, pois o que ocorre no cotidiano escolar não pode ser 

pensado isoladamente, sem referência ao que está ocorrendo na sociedade e na 

cultura. Sobre o papel da escola no ensino da leitura, Colomer e Camps ressaltam 

que 

 
a condição básica e fundamental para um bom 
ensino de leitura na escola é a de restituir-lhe seu 
sentido de prática social e cultural, de tal maneira 
que os alunos entendam sua aprendizagem como 
um meio para ampliar suas possibilidades de 
comunicação, de prazer e de aprendizagem e se 
envolvam no interesse por compreender a 
mensagem escrita. (COLOMER e CAMPS, 2002, 
p. 90)  
 

 Embora a família desempenhe papel muito importante na formação do 

leitor, sem dúvida alguma é para a escola que convergem as maiores 

expectativas em relação à leitura. Dessa forma, a escola deve ser vista como 
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local privilegiado na formação de leitores proficientes. No entanto, como ressalta 

Petit (2008), o interesse pela leitura não decorre da simples proximidade com o 

material a ser lido.  

Uma das ideias circulantes em relação à leitura é que basta que se 

viabilizem livros que se despertará o interesse pela leitura, o que não é 

necessariamente verdadeiro, pois esses podem se tornar letra morta se não 

tiverem um professor apaixonado que lhes dê vida. Outra ideia circulante é que a 

leitura em outros suportes, diferentes do tradicional livro de papel, teria o condão 

de estimular os estudantes a ler. Em conversas informais que tivemos com 

professores da rede particular de ensino, esses nos relataram que, em escolas 

em que os alunos usam ipads, são dados a esses aparelhos destinos outros que 

não os solicitados pelos docentes. No lugar de lerem os textos a serem 

trabalhados na aula, é comum usarem os ipads para jogos ou para troca de 

mensagens. 

 Bamberger (2006) aponta entre os fatores que inibem o desenvolvimento 

dos interesses de leitura a rigorosa separação entre a leitura feita na escola e a 

leitura particular. É função da escola fazer com que os alunos tornem-se leitores 

de textos que circulam no social e não apenas de textos pedagógicos para avaliar 

sua competência linguística, por isso esses textos não pedagógicos devem ser 

trazidos pelo professor para a sala de aula, que deverá buscá-los em práticas 

sociais de leituras; para isso, é necessário que disponha de tempo livre. 

 A expressão textos pedagógicos é aqui empregada para designar aqueles 

textos (literários ou não) que foram escolhidos por autores de material pedagógico 

destinado a ensino com a função primeira de servir como objeto de estudo. Tais 

textos, em muitos casos, caracterizam-se por estarem desvinculados de seu 

suporte original38. Em outros casos, não são propriamente textos, mas fragmentos 

de textos, que costumam vir acompanhados de questões relativas a eles. Essas 

questões não se limitam apenas a verificar a compreensão: muitas delas 

exploram conhecimentos gramaticais e de vocabulário. Dessa forma, um poema, 

por exemplo, deixa de ser poema, para ser gênero a ser ensinado, o que tira do 

leitor o prazer do texto, na medida em que deixa de ser leitura de fruição. O 
                                                
38 Há algum tempo tornou-se voz corrente que a escola deveria também trabalhar a leitura de 
notícias de jornais. Os livros escolares passaram então a reproduzir notícias de jornais. O fato é 
que, transposta para o livro, a mudança de suporte acarreta que o que era notícia de jornal deixa 
de sê-lo. 
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prazer do texto, segundo Barthes, decorre de uma leitura à deriva, sem regras 

pré-estabelecidas. Para esse autor, 

 
O prazer do texto não é forçosamente do tipo 
triunfante, heroico, musculoso. Não tem 
necessidade de se arquear. Meu prazer pode muito 
bem assumir a forma de uma deriva. A deriva 
advém toda vez que eu não respeito o todo e que, à 
força de parecer arrastado aqui e ali ao sabor das 
ilusões, seduções e intimidações da linguagem, 
qual uma rolha sobre as ondas, permaneço imóvel, 
girando em torno da fruição intratável que me liga 
ao texto (ao mundo). (BARTHES, 2006, p. 26)  

 

 Acrescentamos que o fato de o texto vir acompanhado de questões 

relativas à sua compreensão já sinaliza aos alunos o que deverão reter. Em geral, 

há um guia para os professores conduzirem a leitura e as atividades relativas a 

ela. Parodiando a indústria da moda, trata-se de material prêt-à-ensigner. 

 Para a leitura desses textos, via de regra, os professores insistem que os 

alunos que façam uma primeira leitura (chamada por eles de 'leitura de contato') e 

que, a cada questão proposta, voltem ao texto para 'descobrir' a resposta. Dessa 

forma, o que deveria ser uma atividade de leitura torna-se um jogo do tipo 

adivinha ou quebra-cabeça. Quando se trata de descobrir uma resposta que está 

explícita na superfície textual, o jogo de adivinha funciona. No entanto, quando a 

resposta a ser dada não está explícita na superfície, mas decorre de um processo 

de inferenciação, ou de preenchimento de 'interstícios' textuais a partir de pistas 

linguísticas presentes na superfície do texto, as regras do jogo de adivinha não 

funcionam. Dessa forma, as perguntas formuladas sobre um texto lido em sala de 

aula têm por finalidade única avaliar se houve ou não compreensão, apenas um 

dos vários objetivos por que se lê. Tais perguntas, no entanto, não funcionam 

como um guia para que o aluno chegue à compreensão, ou seja, não ensinam a 

compreender. Solé (1998) ressalta que pesquisas mostram que é possível 

responder corretamente perguntas sobre um texto, sem necessariamente tê-lo 

compreendido, caso tais perguntas se refiram a mera identificação de 

informações expressas no texto. 

 Uma característica das práticas pedagógicas é que professores formam um 

corpo de executantes que não participa da definição e seleção do que devem 
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ensinar, de que textos devem ler com seus alunos. Isso já lhes é dado 

previamente, pela direção da escola, ou pelo material didático utilizado, que se 

atém aos currículos oficiais. Nas escolas em que se adotam os chamados 

sistemas de ensino, esse engessamento é ainda maior, uma vez que o material é 

apresentado para o professor aula a aula, o que possibilita, por partes dos 

gestores, o controle da produção do professor, que tem muito pouca autonomia 

para decidir sobre quais conteúdos deve se estender mais ou menos. Nessas 

escolas, estabelece-se, assim, uma concepção taylorista de trabalho, não 

competindo aos professores o papel de gestores, mas o de meros operários ou 

técnicos.  

 Há, no entanto, um paradoxo que deve ser considerado, já que a instituição 

escolar (e particularmente os professores) é marcada por uma antítese: num dos 

polos está o apego à rotina, aos esquemas prontos, à rigidez, à repetição de 

modelos que 'funcionam'; no outro, o apego ao novo, ao diferente, à moda. Nesse 

sentido, assinala Lerner (2002, p. 29) que “a instituição escolar sofre uma 

verdadeira tensão entre dois polos contraditórios: a rotina repetitiva e a moda”. 

Em nosso contato com professores, pudemos constatar que os docentes resistem 

em trocar o material didático adotado, alegando que isso, além de lhes trazer 

mais trabalho,  pode acarretar riscos. No entanto exigem que esse mesmo 

material seja reformulado periodicamente; por isso, como afirmamos, as 

alterações do material acabam se restringindo a aspectos formais e a substituição 

de alguns textos e atividades. Sobre esse paradoxo que caracteriza a atitude dos 

professores em relação ao novo, Nóvoa sustenta que há 

 
[...] um efeito de rigidez que, num certo sentido, 
torna os professores indisponíveis para a mudança. 
É verdade que os profissionais do ensino são por 
vezes muito rígidos, manifestando uma grande 
dificuldade em abandonar certas práticas, 
nomeadamente quando foram empregues com 
sucesso nos momentos difíceis da sua vida 
profissional. 
Mas, simultaneamente, os professores são um 
grupo profissional particularmente sensível ao efeito 
da moda, o que levou certos pedagogos a criarem 
ortodoxias como defesa contra o abastardamento 
dos seus métodos e técnicas. [...] Os professores 
são, paradoxalmente, um corpo profissional que 
resiste à moda e que é muito sensível à moda. A 
gestão pessoal deste equilíbrio entre a rigidez e a 
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plasticidade define modos distintos de encarar a 
profissão docente. (NÓVOA, 2007, p. 16-7)   
 

 Geraldi chama a atenção para outro problema nas atividades escolares 

que envolvem leitura. Esse autor sustenta que  

 
[...] para quem ensina a ler, para quem tem por 
obrigação formar leitores, inexistem condições 
sociais de leitura. Os professores, num processo 
histórico que já se revela no nascedouro da 
universalidade da escola, estão concretamente hoje 
afastados do livro e das bibliotecas pelas condições 
de trabalho e de salário. [...] Se do ângulo das 
condições sociais de possibilidades de leitura o 
quadro é este, do ângulo da formação do leitor (ou 
da produção da leitura) a situação não poderia ser 
melhor. Como esperar leituras significativas, 
produções de significados, construção de 'história 
de leitores', sujeitos 'autores' de suas leituras em 
tais condições? (GERALDI, s/d, p. 82)  
 

 

 Bourdieu (1983, 1998, 2007, 2008) e Bourdieu e Passeron (1975) 

entendem que a relação que se estabelece no espaço escolar entre professor e 

aluno não é simplesmente comunicativa. É fundamental que ambos estejam 

integrados, que a relação entre eles seja de pessoa para pessoa e que ocorra 

numa situação bem definida, ou seja, a relação deve pautar-se por um processo 

interativo, em que um dos agentes, tomando o discurso se define em relação ao 

outro. Assim, instaura-se um presente, fonte do tempo, que organiza a 

temporalidade, constituindo um aqui e um agora, bem como um sistema de 

referências em que vai se instaurar um contrato com o outro no qual interagem 

não apenas transmitindo saberes, mas comportamentos. Por esse procedimento, 

instaura-se na classe, aquilo que em Educação Linguística39 denomina-se 

contrato didático, definido como conjunto de comportamentos e atitudes que cada 

um dos contratantes (alunos e professores) explicitamente, mas sobretudo 

implicitamente, espera do outro.  

                                                
39 Para a Educação Linguística, o foco do processo pedagógico deixa de ser o professor para 
centrar-se no aprendente, visto como sujeito social crítico, autônomo e capaz de se apropriar de 
saberes, bem como de construí-los. Para tanto, o professor deverá estar bem preparado e ser 
capaz de fazer transposições didáticas de um conhecimento científico que ele detém e que lhe dá 
suporte para situações concretas de interrelação em sala de aula. 
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 Sobre o conceito de contrato didático, Lerner esclarece que ele foi 

elaborado por Guy Brousseau e contribui para dar conta da assimetria que há 

entre professor, visto como autoridade, como aquele que sabe mais, e alunos, 

cuja função é responder ao que é solicitado pelo professor. Sobre o contrato 

didático, Lerner esclarece que 

 
ao analisar as interações entre professores e 
alunos acerca de conteúdos, pode-se postular que 
tudo acontece como se essas interações 
respondessem a um contrato implícito, como se as 
atribuições que o professor e os alunos têm com 
relação ao saber estivessem distribuídas de uma 
maneira determinada, como se cada um dos 
participantes na relação didática tivesse certas 
responsabilidades e não outras quanto aos 
conteúdos trabalhados, como se tivesse sido tecido 
e enraizado na instituição escolar um interjogo de 
expectativas recíprocas... Esse 'contrato' implícito 
preexiste aos contratantes e, naturalmente, às 
pessoas concretas que estão na instituição; é muito 
eficaz, apesar de não ter sido explicitado, e 
somente se põe em evidência quando é 
transgredido. (LERNER, 2002, p. 36) 
 

 Nesse processo interativo, as ações devem ser pautadas pela cooperação, 

que se manifesta por meio de interações verbais, naquilo que Habermas chamou 

de agir comunicativo, que ele assim explica: 

 
[...] os sujeitos agindo comunicativamente se tratam 
literalmente como falantes e destinatários, nos 
papéis das primeira e segunda pessoas, no mesmo 
nível do olhar. Contraem uma relação interpessoal, 
na qual se entendem sobre algo no mundo objetivo 
e admitem os mesmos referentes mundanos. 
Nessa posição performativa, diante de um pano de 
fundo de um mundo da vida intersubjetivamente 
partilhado, fazem simultaneamente, uns para os 
outros, experiências comunicativas entre si. 
Compreendem o que o outro diz ou acha. 
Aprendem das informações e objeções dos 
oponentes e mostram, com ironia ou silêncio, suas 
conclusões sobre asserções paradoxais, influências 
etc. (HABERMAS, 2002, p. 53)  

 

 Tardif e Lessard (2008) classificam o trabalho docente como aquele que se 

caracteriza por relações humanas, em que o docente age voltado para um outro 
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(a classe). Para esses autores, a docência é, pois, uma ação social, vinculada à 

linguagem e à comunicação. Esses autores vão buscar em Habermas a definição 

de atividade comunicacional que é aquela que 

 
[...]  envolve a interação entre, ao menos, dois 
sujeitos capazes de falar e agir que iniciam uma 
relação interpessoal (seja por meios verbais ou não 
verbais). Os agentes buscam um entendimento 
sobre uma determinada situação, para estabelecer 
consensualmente seus planos de ação e, 
consequentemente, suas ações. (HABERMAS, 
apud TARDIF e LESSARD, 2008, p. 248-9)  

 

  Vários comportamentos do leitor favorecem a interação e, portanto, devem 

ser estimulados pelo professor. Entre tais comportamentos, o professor pode 

solicitar que os alunos comentem o que leram, que confrontem interpretações 

diferentes de um mesmo texto, que discutam sobre informações presentes que 

não estão explícitas na superfície textual, que apontem a posição defendida pelo 

autor, discutindo se concordam com ela ou se dela discordam.  

 As leituras dos professores constituem seu capital cultural. Na 

epistemologia bourdieusiana, a noção de capital surge da necessidade de explicar 

as desigualdades existentes no espaço escolar que, segundo ele, reproduzem as 

desigualdades sociais e é usada para designar vantagens materiais ou simbólicas 

que indivíduos ou grupos possuem e que, numa sociedade de classes, podem 

lhes proporcionar ascensão socioeconômica. Esse autor distingue entre vários 

tipos de capital: o econômico, o social e o cultural. O capital cultural é 

representado por conhecimentos e habilidades adquiridos na escola ou fora dela, 

que permite aos agentes situarem-se no espaço social, trata-se de “[...] um ter 

que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante 

da ‘pessoa’, um habitus.” (BOURDIEU, 1998, p. 74-75). Para o sociólogo francês, 

o habitus é um conhecimento prático incorporado. Trata-se de princípios de 

classificação, de gostos, de visão; em síntese, são princípios de ordenação e 

classificação do mundo internalizados pelos indivíduos ao longo de sua trajetória 

pessoal e social. É em decorrência do habitus, esse saber prático, que os 

professores respondem a situações não previstas em sala de aula. Segundo 

Bourdieu o habitus é  
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[...] um sistema de disposições duráveis e 
transponíveis que, integrando todas as experiências 
passadas, funciona a cada momento como uma 
matriz de percepções, de apreciações e de ações – 
e torna possível a realização de tarefas 
infinitamente diferenciadas, graças às 
transferências analógicas de esquemas [...] 
(BOURDIEU, 1983, p. 65)  

 

 O conceito de habitus, desenvolvido por Bourdieu, permite entender a 

oposição entre a realidade interior dos professores (suas preferências e gostos) e 

sua posição na realidade exterior (o que querem e o que esperam que eles 

façam). É com base na noção de habitus que se pode fazer a mediação entre os 

agentes, no caso desta pesquisa, os professores-informantes, e o espaço social 

onde atuam. O habitus deve ser entendido como práticas estruturadas e ao 

mesmo tempo estruturantes; pois, com base nos saberes incorporados na sua 

trajetória de vida, o professor cria novas práticas para enfrentar situações 

igualmente novas.  

 Outro conceito fundamental na obra de Bourdieu e que ajuda a entender 

como se operam as trocas simbólicas entre alunos e professor (no caso desta 

pesquisa, como se dá o compartilhamento de leituras) é a noção de campo social.  

 Segundo o sociólogo francês, para se entender os fenômenos sociais não 

basta fazer a relação entre esses e o contexto social amplo em que ocorrem, já 

que existe um espaço intermediário em que atuam os agentes e as instituições. 

Bourdieu chama de campos a esse universo intermediário. Segundo ele, trata-se 

de espaços sociais de produção material e simbólica, relativamente autônomos 

em relação a outros espaços sociais; pois, embora se sujeitem a leis sociais mais 

amplas, possuem estrutura própria de funcionamento e de estratificação que rege 

as relações entre os agentes sociais. Com fundamento nas teorias de Bourdieu, 

pode-se afirmar que a escola constitui um campo social, no qual se inserem 

subcampos: as salas de aula, espaços relativamente autônomos de intercâmbios 

sociais e de trocas simbólicas. 

 As transferências de leituras por parte de professores ocorrem dentro do 

campo escolar, mais especificamente dentro do subcampo de cada uma das 

salas de aula onde atuam. Disso decorre que, em virtude de que cada campo ou 

subcampo ser relativamente autônomo, as leituras, objetos de compartilhamento,  

terão de ser realizadas com base no conhecimento que o professor tem das leis 
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que regem esse microcosmo, já que ninguém consegue ser bem-sucedido num 

determinado campo social se não conhecer e respeitar as leis que o regem.  

 Os professores não só têm suas predileções de leitura, como também 

conhecem, a partir da convivência com os alunos, o interesse desses em relação 

a temas, gêneros, suportes, bem como as dificuldades que eles apresentam em 

relação à leitura. Isso lhes possibilita antever quais são mais adequadas às 

diversas situações concretas de ensino. Mais ainda: depois de algum tempo de 

convivência sabem identificar os percalços que os alunos enfrentam em 

atividades de leitura. Levando isso em conta, é o professor, por meio de sua 

prática cotidiana, num processo interativo com os estudantes, que pode 

determinar, com base no conhecimento que tem de seus alunos, que leituras 

devem ser realizadas em sala de aula, quais as dificuldades que os alunos 

apresentam, que conhecimentos (linguísticos, textuais e enciclopédicos) faltam-

lhes para compreender determinados textos. Sobre o papel desses 

conhecimentos na leitura, Marcuschi ressalta que  

 
Num texto, há muito mais de implícito de modo que 
um leitor competente deverá, em primeira instância, 
captar as intenções do autor, partindo do input 
linguístico. Contudo não poderá fazê-lo sem situar-
se em seu especial mundo de referências composto 
por seus pré-conhecimentos, crenças e atitudes. 
Por outro lado, as expressões linguísticas podem 
ter forças ilocucionais que não correspondem ao 
sentido dicionarizado, exigindo do leitor que 
componha o sentido a partir do contexto de 
enunciação. (MARCUSCHI, 1999, p. 99-100)  

 

 Esse saber do professor sobre o conhecimento prévio de seus alunos, bem 

como de seus interesses em relação à leitura possibilita-lhe planejar as atividades 

em consonância com os interesses e dificuldades dos aprendizes, podendo 

formar em sala de aula grupos com base em interesses diversos dos alunos, 

assim como indicar leituras individualizadas de acordo com as necessidades e 

interesses de cada grupo ou aluno em particular. Segundo Bourdieu e Passeron, 

essa é uma condição para o êxito nas relações interpessoais. 

 
[...] o profeta que logra êxito é aquele que formula, 
para uso dos grupos ou classes aos quais ele se 
dirige, uma mensagem cujas condições objetivas 
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sejam determinadas pelos interesses, materiais e 
simbólicos, desses grupos ou classes, predispondo-
os a escutar e a compreender. (BOURDIEU e 
PASSERON, 1975, p. 38) 

  

 Acrescente-se ainda e, desta vez com apoio em Tomasello (2003), que a 

capacidade sociocognitiva fundamental é a tendência de os seres humanos se 

identificarem com os outros. No campo social (Bourdieu) onde se desenrolam as 

ações pedagógicas deve haver também situações de aprendizagem 

desvinculadas do ensino, sobretudo as que envolvem leitura.  

 Tomasello (2003) distingue três tipos básicos de aprendizagem social: 

aprendizagem por imitação, aprendizagem por instrução e aprendizagem por 

colaboração. O que se tem notado é que, no âmbito da escola, tem predominado 

a aprendizagem por instrução, aquela que se dá de cima para baixo (o professor 

detém um conhecimento e os transmite àqueles que não o detêm, os alunos). 

Nesse tipo de aprendizagem, aprende-se do outro. Nas outras duas, aprende-se 

através do outro. Nas atividades escolares em que se trabalha a leitura, deve 

predominar a aprendizagem por imitação e a por colaboração. Na aprendizagem 

por imitação, o aluno, observando como o professor lê, toma contato com os 

procedimentos cognitivos que o professor aplica no processamento de texto, 

podendo, posteriormente, transferi-los para suas próprias leituras. A 

aprendizagem por colaboração, por sua vez, é a que mais possibilita a interação 

entre professor e aluno, na medida em que, por ser essencialmente dialógica, 

permite que cada um dos interlocutores se aproprie de soluções inventivas do 

outro, construindo um conhecimento compartilhado que não é de cada um dos 

parceiros individualmente. Com base nessa concepção de aprendizagem, fica 

rejeitada a ideia medieval de auctor / lector. Para Bourdieu,  

  
O auctor é aquele que produz ele próprio e cuja 
produção é autorizada pela auctoritas, a de auctor, 
o filho de suas obras, célebre por suas obras. O 
lector é alguém muito diferente, é alguém cuja 
produção consiste em falar das obras dos outros. 
Esta divisão, que corresponde àquela de escritor e 
crítico, é fundamental na divisão do trabalho 
intelectual. (BOURDIEU, 2001, p. 232). 
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 Ressaltamos ainda que o modelo predominante de ensino é aquele em que 

os alunos são estimulados a dar respostas a problemas apresentados pelo 

professor ou pelo material escolar adotado e isso ocorre, inclusive, com as 

atividades de leitura. Normalmente pede-se que o estudante dê respostas a 

questões a partir da leitura de um texto, como: o que o autor quis dizer nessa 

passagem do terceiro parágrafo, em que sentido ele usou tal palavra, qual 

sequência textual predominante, a que gênero pertence o texto. Na realidade, os 

alunos são estimulados a dar respostas a problemas que nunca chegaram a ser 

por eles formulados ou até mesmo compreendidos. Isso acarreta que eles não 

respondem ao que foi perguntado, ou que deem respostas mecânicas e 

automáticas ao que se pergunta, retrocedendo-se, dessa forma, a uma 

concepção behaviorista de aprendizagem. Raramente se pede ao aluno que 

formule o problema, que manifeste sua curiosidade sobre algo. Na medida em 

que ele não é estimulado a apresentar problemas, não se desenvolve sua aptidão 

para a investigação científica. Sua voz é emudecida, ele não interage, não há 

cooperação. O espírito crítico e investigativo do aluno poderia ser desenvolvido se 

ele fosse estimulado a propor problemas e, com base nos problemas 

apresentados, seriam selecionadas as leituras a serem feitas com orientação e 

mediação do professor.  

 Propondo um problema, cria-se um objetivo que norteará a leitura, ou seja, 

os alunos deverão saber de antemão por que e para que estão lendo, uma vez 

que a compreensão do que se lê está relacionada em grande parte ao que se 

pretende com a leitura.  

 Solé (1998) chama a atenção para o fato de que o ato de ler deve ser 

guiado por objetivos ou intenções de leitura, que, segundo ela, são vários. Lê-se, 

entre outras coisas, para: buscar uma informação precisa;  seguir instruções; 

obter uma informação de caráter geral: ver do que se trata e decidir se vale a 

pena ou não continuar lendo; revisar um texto que se escreveu; comunicar um 

texto a um auditório e, evidentemente, ler por prazer. No espaço escolar, como 

assinalamos, o objetivo buscado quase exclusivamente é que a leitura feita com a 

finalidade de verificar se houve compreensão.    

 Acrescente-se que a criação de objetivos norteadores de leitura é 

considerada uma atividade metacognitiva. Para Solé,  
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a questão dos objetivos que o leitor se propõe a 
alcançar com a leitura é crucial, porque determina 
tanto as estratégias responsáveis pela 
compreensão, quanto o controle que, de forma 
inconsciente, vai exercendo sobre ela, à medida 
que lê. (SOLÉ,1998, p. 41) 

 

 Solé (1998) enfatiza que o leitor proficiente se vale de estratégias, ou seja, 

de procedimentos e objetivos para alcançar a compreensão e que essas 

estratégias, que envolvem o cognitivo e o metacognitivo devem ser ensinadas. 

Para distinguir estratégias cognitivas de metacognitivas, apoiamo-nos em Kato, 

que assim as define 

 
Estratégias cognitivas em leitura designarão [...] os 
princípios que regem o comportamento automático 
e inconsciente do leitor, enquanto estratégias 
metacognitivas em leitura designarão os princípios 
que regulam a desautomatização consciente das 
estratégias cognitivas. (KATO, 2007, p. 124) 

  

 Certeau (2007) destaca o comportamento tático dos agentes sociais, na 

medida em que criam novos usos para aquilo que recebem pronto. Para esse 

autor, os agentes, no uso que fazem dos produtos culturais que recebem, não se 

atêm exclusivamente ao tempo cronológico, sequencial (cronos), mas são 

capazes de perceber o kairós, ou seja, o tempo certo, o momento preciso e 

decisivo que determina que a ação deve ser realizada naquele momento. Tais 

ações caracterizam-se, segundo Certeau (2007), pela métis, uma forma de 

inteligência prática (ou um habitus, na epistemologia bourdieusiana) que combina 

“... o faro, a sagacidade, a previsão, a flexibilidade de espírito, a finta, a esperteza, 

a atenção vigilante, o senso de oportunidade, habilidades diversas, uma 

experiência longamente adquirida...”40 (DETIENNE e VERNANT, 1974, p. 10, 

tradução nossa).  

 Certeau (2007) afirma que esse comportamento tático não é algo caótico e 

que não possua suas próprias leis. Pelo contrário, esse tipo de comportamento, 

que ele denomina, as práticas do cotidiano ou artes de fazer, forma um conjunto 

de saberes organizados capaz de produzir teoria. Visto sob o enfoque da teoria 

                                                
40 "... le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d'esprit, la feinte, la debrouillardise, l'attention 
vigilante, le sens de l'opportunité, des habilités diverses, une expérience longuement acquise." 



 

 

135 

das representações sociais, trata-se de uma forma de conhecimento prático, um 

saber que conecta um sujeito a um objeto, funcionando como sistemas de 

interpretação que orientam as interações sociais. Trata-se de uma atividade 

cognitiva pela qual o sujeito ou grupos reconstroem ou interpretam o real, 

formando um sistema de referências pelo qual avaliam positiva ou negativamente 

o comportamento dos outros. As representações, embora construção ou 

interpretação do real, não devem ser vistas como simples reflexos do real na 

medida em que, como assinala Koch (2005, p. 79), a realidade não é dada, mas  

“...construída, mantida e alterada não somente pela forma como nomeamos o 

mundo, mas, acima de tudo, pela forma como, sociocognitivamente, interagimos 

com ele”. 

  

 
 
 



 

 

136 

 

Capítulo V 

Os instrumentos de pesquisa e a geração dos dados 
 

Para compreender a fala de outrem não basta entender as suas 

palavras ⎯ temos que compreender seu pensamento. Mas nem 

mesmo isso é suficiente ⎯ também é preciso que conheçamos 

sua motivação. 

Vigotski 

 
 

  

 Exposta nos capítulos precedentes, a fundamentação teórica desta 

pesquisa, debruçamo-nos agora na apresentação dos dados gerados, em duas 

etapas sucessivas e por meio de instrumentos diferentes, mas complementares, o 

que nos possibilitou o confronto das informações. O período de campo primeira 

fase da pesquisa foi entre fevereiro e novembro de 2008. O da segunda 

estendeu-se de março de 2009 a junho de 2010.  

 Numa primeira etapa, realizamos pesquisa quantitativa da qual 

participaram 192 professores. Na segunda, foi realizada pesquisa qualitativa em 

que entrevistamos 15 professores que participaram da primeira fase da coleta de 

dados e se dispuseram a colaborar na segunda etapa. Para a primeira fase da 

geração de dados, elaboramos um questionário curto e bastante objetivo, redigido 

em linguagem simples,  (Anexo 1), a fim de fazer um retrato do professor-leitor, 

quanto a gêneros que leem em seu tempo livre. O tempo de que os professores 

precisariam despender para responder a este questionário era bastante curto, não 

ultrapassando a dez minutos. 

 Para a segunda fase, a pesquisa qualitativa, optamos pela técnica da 

entrevista estruturada; pois, embora siga uma linha de raciocínio pré-definida, 

possibilita um contato mais direto com o informante, estimulando-o a falar 

francamente e permitindo verificar sua atitude frente às perguntas formuladas. 

Além disso, por meio das entrevistas pessoais, tivemos a possibilidade de 

esclarecer dúvidas, formular novas perguntas, a fim de esclarecer pontos 
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obscuros, enriquecendo as informações obtidas. As entrevistas tiveram uma 

duração média de cinquenta minutos e foram realizadas em locais e horários 

previamente escolhidos pelos entrevistados e, para deixá-los mais à vontade, 

optamos por tomar notas em vez de usar a técnica da gravação.  

 

1. Primeira fase da geração de dados: o questionário  
 

 O questionário foi elaborado com intuito de contemplar a variedade de 

gêneros e suportes e admitia múltiplas respostas. No item OUTRAS / QUAIS?, os 

informantes poderiam mencionar leituras que fazem em seu tempo livre e que não 

estavam arroladas no questionário, o que ocorreu com pouca frequência.  

 Antes de aplicar os questionários, obtivemos junto à Abril Educação um 

cadastro de professores que, naquela época, davam aulas de língua portuguesa, 

no Ensino Médio, em escolas públicas da região metropolitana de São Paulo. A 

opção por trabalhar com professores da rede pública decorreu de dois fatores: a) 

nessa rede de ensino se concentra a maioria dos estudantes de ensino médio; b) 

o ensino público ser constantemente objeto de críticas de várias instâncias da 

sociedade que o consideram deficiente. Por outro lado, é ideia circulante que a 

formação dos professores da rede pública é deficiente, particularmente em 

relação à leitura. Nesse sentido, Oliveira sustenta que os professores de 

português  

 
[...] não têm tempo para leituras não escolares; a 
leitura pelo prazer estético não está presente em 
seu cotidiano; eles se sentem pressionados a 
cumprir programas escolares para a preparação de 
alunos para os exames vestibulares. (OLIVEIRA, 
2008, p. 21) 
 

 
 Como nossa pesquisa também procurava investigar se os professores 

compartilham as leituras que fazem em seu tempo livre com seus alunos, 

optamos por docentes que lecionam no ensino médio, uma vez que a 

possibilidade do compartilhamento das leituras ser maior com alunos dessa faixa 

etária do que com alunos de ensino fundamental. Por outro lado, o espectro de 

gêneros lidos por alunos de ensino médio é, pelo menos em tese, maior do que 
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os de ensino fundamental41. A opção por trabalhar junto a professores que atuam 

na região metropolitana de São Paulo decorreu, como exposto na introdução 

deste trabalho, do fato de que é nessa região que o pesquisador desenvolve suas 

atividades profissionais.  

 O cadastro de professores de ensino médio foi obtido junto à Abril 

Educação, empresa do Grupo Abril, que congrega duas grandes editoras de livros 

didáticos, paradidáticos e universitários, a Editora Ática e a Editora Scipione. 

Desse cadastro, constavam dados de professores de língua portuguesa da rede 

pública de ensino da região metropolitana de São Paulo. Dele, constava não só o 

nome dos professores e seus dados pessoais, mas ainda a(s) escola(s), ano (s) e 

período (s) em que lecionam. Evidentemente, tal cadastro é sigiloso e só tivemos 

acesso a ele por sermos autor da Editora Scipione, pertencente ao Grupo Abril, 

há mais de 25 anos e nos termos comprometido a usá-lo exclusivamente para os 

fins desta pesquisa. A operacionalização técnica do questionário (colocação no 

ar, disparo de emails e armazenamento dos retornos) ficou por conta do Setor de 

Inteligência e Negócios da Abril Educação, que criou um ambiente seguro no site 

da Editora Scipione no qual foi hospedado o questionário da pesquisa, (Anexo 1), 

que visava identificar as leituras que os professores fazem em seu tempo livre 

quanto a gêneros e suportes. Em seguida, foram enviados e-mails a 

aproximadamente 2.000 professores cadastrados (nem todos os professores 

declararam no cadastro endereço de e-mail) para responderem o questionário, 

que estava acompanhado de carta do pesquisador (Anexo 2) em que esclarecia 

os objetivos da pesquisa e assegurava que as informações prestadas seriam 

usadas apenas com finalidades acadêmicas. Para ter acesso ao questionário, 

bastava dar um clique no link presente no corpo do e-mail. Para que não 

configurasse publicidade, os e-mails foram enviados uma única vez para cada um 

dos destinatários. 

 O questionário, que admitia respostas múltiplas, ficou disponível na área 

restrita do site por 15 dias consecutivos. Além desse procedimento, o pesquisador 

aplicou pessoalmente 37 questionários a professores com os quais mantém 

contato direto e que não receberem o e-mail com o questionário. Nessa primeira 

fase, buscou-se apenas traçar o perfil médio dos professores-informantes em 

                                                
41 Os professores que participaram das entrevistas lecionavam no ensino médio regular. Nenhum 
deles dava aulas em classes de EJA. 
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relação a seus hábitos de leitura, quando não estão trabalhando. O questionário 

foi redigido de forma bastante objetiva e de maneira que seu preenchimento não 

tomasse muito tempo do informante. Com isso, esperávamos não só um bom 

percentual de retorno, mas também um compromisso maior nas informações 

prestadas.  A tabulação dos dados ficou exclusivamente a cargo do pesquisador 

que lançou os dados em planilha eletrônica em ambiente OSX (Lion for Mac) o 

que possibilitou tratar os resultados estatisticamente assim que eram lançados, 

bem como gerar os gráficos representativos incluídos neste trabalho. 

Nessa primeira fase da pesquisa, obtivemos 192 questionários respondidos 

(155 por meio do ambiente hospedado no site e 37 aplicados pessoalmente), com 

1.181 respostas assinaladas, já que os questionários admitiam respostas 

múltiplas. O índice de retorno dos questionários enviados por email foi de 7,5%, 

percentual estatisticamente esperado nesse tipo de pesquisa.  

Nos questionários, os informantes, além do nome, podiam mencionar 

também sexo e idade. Os do sexo masculino representaram 17,70% do total (34 

informantes), enquanto os do sexo feminino corresponderam a 82,29% do total 

(158 informantes). A idade média ficou em 35 anos. Apenas 11 dos 158 

informantes (5,7%) não se identificaram pelo nome, embora declarassem o sexo 

(10 do sexo feminino e um, do masculino).  

Como todos os informantes, declararam o sexo, foi possível estabelecer os 

hábitos de leitura em função do sexo. As diferenças, no entanto, foram 

estatisticamente não representativas. Do total dos informantes, apenas 2% 

declararam que não leem em seu tempo livre. A tabulação completa dos dados 

gerados pelos questionários é apresentada no Anexo 3. Depois de tabuladas, as 

respostas fornecidas pelos professores foram comparadas com os dados da 

pesquisa O perfil dos professores brasileiros... (2004).  

 

1.1 Análise das respostas do questionário 
 

Nesta seção, discriminamos e analisamos os dados gerados pelos 192 

questionários devolvidos. Especificamente, quanto à leitura de livros, obtivemos 

os dados a seguir. 
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Gráfico 2 

 Leituras mais citadas 
 

 

 

Gráfico 3  

 Leituras menos citadas 

 

 
 

 Quanto à leitura de jornais, revistas e navegação na web, obtivemos os 

dados a seguir.  
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Gráfico 4 

 Leituras de jornais, revistas e páginas da web 
 

  
 

Não foi indagado os nomes de revistas ou jornais lidos. Quanto à 

navegação na web, não indagamos, nos questionários, o que os informantes 

fazem ao navegar: se leem notícias, se conversam em salas de bate-papo, se 

postam mensagens em blogs ou microblogs, se assistem a vídeos etc. 

Esclarecemos que incluímos o item web no questionário por considerar que a 

maioria das atividades relativas à navegação na internet envolve leitura. 

Havia no questionário espaço para que os informantes indicassem outras 

leituras que não constassem dele (OUTRAS / QUAIS?). O número de respostas a 

esse item foi estatisticamente não representativo: 15 num total de 1.181, ou seja, 

pouco mais de 1%. As leituras citadas como outras são as que apresentamos na 

tabela que segue.  
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Tabela 5 
Leituras citadas que não constavam do questionário 

 

Histórias em Quadrinhos  4 

Apostilas 1 

Manuais  1 

Publicações e teses na área  1 

Livros sobre História  1 

Eduardo Bueno  1 

A Bíblia Sagrada  1 

Literatura Juvenil  1 

Palavras Cruzadas  1 

“Qualquer coisa que possua letrinhas” 1 

Eletrônicos  1 

Enciclopédias e gramáticas  1 

Filmes 1 

 

 Essas respostas nos permitem, em princípio, concluir que a relação de 

gêneros apresentados no questionário a fim de que os professores assinalassem 

o que leem no tempo que consideram como livre conseguiu abranger os gêneros 

por eles lidos, uma vez que o item Outras teve, como assinalamos, um número 

estatisticamente não representativo de respostas (pouco mais de 1%).  

 Uma análise das respostas declaradas permite concluir que algumas delas 

não podem ser enquadradas propriamente na categoria Outras, ou seja, nenhuma 

das opções arroladas no questionário, já que A Bíblia Sagrada poderia ser 

enquadrada em religiosos e histórias em quadrinhos poderiam estar em revistas e 

/ ou jornais. Como se verá na Conclusão, o tempo livre dos professores nem 

sempre corresponde à definição que demos no Capítulo II (tempo livre é aquele 

que restou liberado do trabalho e das obrigações domésticas), pois se a leitura de 

histórias em quadrinhos pode ser categorizada como de tempo livre, quando é 

atividade ligada ao ócio ou lazer, o mesmo não se poderá dizer quanto à leitura 

de teses, que, em condições normais, deve ser considerada leitura de trabalho. 
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 Como se trata de respostas declaradas e sem possibilidade de intervenção 

do pesquisador para solicitar esclarecimentos, ficou aberta uma questão que 

procuramos esclarecer na segunda fase da coleta de dados, em que realizamos 

entrevistas com alguns dos informantes que participaram da primeira fase:  

 

 As respostas declaradas pelos professores no questionário são 

verdadeiras, ou são representações daquilo que se espera que um professor 

declare quando indagado sobre seus hábitos de leitura?  

 

 Em pesquisas é bastante comum que os entrevistados optem por preservar 

sua face, declarando aquilo que deles se espera que façam e não aquilo que 

efetivamente fazem, o que equivale dizer que, apesar da garantia de sigilo, as 

respostas nem sempre são verdadeiras. Sobre isso Laville e Dionne sustentam 

que 

 
Alguns temas abordados podem, algumas vezes, 
deixar as pessoas incomodadas e compeli-las a 
esconder o fundo de seu pensamento, às vezes 
para proteger sua autoimagem ou por outras razões 
que ficarão inevitavelmente ignoradas do 
pesquisador. 
E depois, há a impositividade das respostas 
predeterminadas que podem também falsear os 
resultados, limitando a expressão correta e 
nuançada das opiniões. Um interrogado pode ver-
se forçado a escolher uma resposta que não 
corresponda ao fundo de seu pensamento, 
simplesmente porque sua 'verdadeira' resposta não 
aparece na lista: selecionando então a melhor 
aproximação dessa resposta, fornece uma 
indicação às vezes bastante afastada do que ele 
realmente pensa. (LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 
185) 
 

 Nesse mesmo sentido, Bourdieu ressalta que 

 
[...] as declarações concernentes ao que as 
pessoas dizem ler são muito pouco seguras em 
razão daquilo que chamo de efeito de legitimidade: 
desde que se pergunta a alguém o que ele lê, ele 
entende 'o que é que eu leio que mereça ser 
declarado?' Isto é: 'o que é que eu leio de fato de 
literatura legítima?' (BOURDIEU, 2001, p. 236) 
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 Quando os informantes são professores em atividade, devido ao 

comprometimento institucional, esse fato pode ganhar dimensões ainda maiores. 

Como se verá na seção adiante, nas entrevistas, as leituras apontadas pelos 

professores-informantes foram sempre aquelas legitimadas pelo cânone escolar.  

 Há que se considerar também que, em pesquisas desse tipo, é comum 

ocorrer o chamado efeito reccall (recordação). Em um inquérito sobre hábitos 

culturais de professores, Citelli (2000) constatou que, embora na época de sua 

pesquisa as novelas da Rede Globo de Televisão, O rei do gado e A indomada, 

apresentassem altíssimos índices de audiência, poucos professores indagados 

afirmaram assistir a essas novelas (apenas 0,74% do total), o que pode levar a 

crer que as respostas dadas pelos docentes foram no sentido de evitar 

comprometimento de imagem. 

 Por outro lado, pesquisas sobre um mesmo objeto têm chegado a 

resultados discrepantes em decorrência da metodologia empregada, do corpus 

pesquisado, ou da época e região em que foram feitas; por isso, como 

assinalamos, não podemos apresentar conclusões apenas com base em dados 

quantitativos.  

 Ao compararmos os resultados de nossa pesquisa com os apresentados 

em O perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, o que 

almejam... (2004) constamos que a maior divergência ocorre em relação à leitura 

de páginas da web. Enquanto em nossa pesquisa, 84% dos informantes 

afirmaram que navegam pela web, O perfil dos professores brasileiros... aponta 

que “a maioria dos professores declara que nunca usa correio eletrônico (59,6%), 

não navega na Internet (58,4%) nem se diverte com seu computador (53,9%)”.  

 Essa discrepância nos resultados obtidos, pode ser decorrência 

principalmente de dois dos fatores: 

 

i) os campi em que foram realizadas. Enquanto nossa pesquisa restringiu-

se à região metropolitana de São Paulo, O perfil dos professores 

brasileiros teve abrangência nacional. A diferença nos resultados deve 

ser interpretada, sobretudo, à luz de diferenças econômicas e culturais.  

  

ii) a época em que foram realizadas. Nossa pesquisa, foi realizada cinco 

após a publicação de O perfil dos professores brasileiros e, nesses 
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anos, cresceu significativamente o número de pessoas que, no Brasil, 

passaram a ter acesso à internet. 

  

 Outra diferença reside nas categorias literatura e pedagogia. Em nossa 

pesquisa, dos itens apresentados, Literatura Brasileira é apontado como o mais 

lido (82% das respostas), em O perfil dos professores brasileiros (2004) é 

Pedagogia e Educação (sic) (49,5% das respostas), que em nossa pesquisa 

aparece em terceiro lugar com 43% das respostas. O maior número de respostas 

apresentando Literatura Brasileira como o mais lido, deve ser interpretado com 

base em que, em nossa pesquisa, ao contrário do que ocorreu em O perfil dos 

professores brasileiros (2004), os informantes eram exclusivamente professores 

de Língua Portuguesa de ensino médio e, nesse grau de ensino, literatura 

brasileira é disciplina a ser trabalhada. 

 O fato de Literatura Brasileira e Pedagogia aparecerem com números 

expressivos em nossa pesquisa, 82% e 43%, respectivamente, levou-nos a um 

questionamento: seriam essas leituras realmente leituras de tempo livre, ou se 

constituiriam em leituras laborais, com finalidade utilitária (preparar aulas, fazer 

trabalhos acadêmicos, resumir ou comentar livros indicados pelos vestibulares)? 

Se isso fosse confirmado, não poderíamos falar de leituras feitas em tempo livre, 

pois o que esses professores denominam tempo livre, apoiados na teoria 

apresentada no Capítulo II, é um prolongamento da jornada de trabalho. Não se 

trata de leituras decorrentes do ócio, ou do lazer, pois são heterocondicionadas, 

enquadradas, segundo a tipologia de Munné (1980), como pertencentes ao tempo 

socioeconômico, aquele destinado às necessidades econômicas fundamentais, 

como o trabalho. 
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2. Segunda fase da geração dos dados: as entrevistas 
 

 Os dados da segunda fase da pesquisa foram gerados por meio de 

entrevistas estruturadas. Estipulamos dois critérios para a seleção dos 

participantes: ter participado da primeira fase da pesquisa na qual declarou que lê 

em seu tempo livre (apenas 2% dos informantes declararam não ler em seu 

tempo livre) e lecionar exclusivamente na rede pública de ensino, para alunos que 

cursam o ensino médio regular. O primeiro critério decorreu do fato de a segunda 

fase da pesquisa ter por objetivo aprofundar e confirmar ou não os dados obtidos 

quantitativamente por meio dos questionários. O segundo está relacionado 

diretamente aos objetivos de nossa pesquisa, que é investigar hábitos de leitura 

de professores da rede pública e, caso o entrevistado lecionasse em ambas as 

redes de ensino, não haveria como o pesquisador categorizar as práticas de 

leitura que decorreram do magistério público ou privado.   

 Ouvimos os professores deixando, sempre que possível, seu discurso fluir, 

fazendo interrupções somente em casos necessários, para esclarecimentos do 

que foi dito, quando as declarações não ficaram suficientemente claras, ou nos 

parecessem contraditórias e nos casos em que o informante costumeiramente se 

desviava do tema da entrevista. Procuramos deixá-los em posição de sujeitos de 

suas próprias falas, observando também as digressões e contradições de seu 

discurso. Dessa forma, pudemos atentar, como ressalta Ginzburg (1989), aos 

indícios presentes em suas falas que permitem, como numa técnica psicanalítica, 

recuperar os não ditos, reconstituir, interpretar e analisar seu discurso, à luz do 

aparato teórico que sustenta esta pesquisa.  

Para a realização das entrevistas, elaboramos um roteiro cuja finalidade 

era auxiliar em sua organização, bem como ajudar a conduzi-las para alcançar o 

objetivo pretendido. As perguntas previamente definidas no roteiro podiam sofrer 

alterações (e de fato sofreram) conforme o percurso do inquérito. Na indagações 

que fizemos, em nenhum momento definimos a expressão tempo livre conforme 

exposta, discutida e fundamentada no Capítulo II deste trabalho. Também não 

fomos questionados por nenhum dos entrevistados sobre em que sentido a 

empregávamos, de modo que consideramos leituras de tempo livre aquelas 

declaradas pelos professores como tal, mesmo que pela natureza da declaração, 
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do nosso ponto de vista, não as julgássemos leituras decorrentes do ócio ou 

lazer.  Como será discutido na Conclusão, a pesquisa esbarrou num nó que 

tivemos de desatar: o que os professores-informantes consideram como tempo 

livre, já que, pelas respostas fornecidas, o tempo livre dos informantes não 

coincide com aquele definido pelos teóricos em que nos baseamos para a 

elaboração desta tese. Uma outra hipótese que consideramos é que, embora 

venham a considerar tempo livre o que é liberado do trabalho, declaram ler livros 

ligados à atividade profissional a fim de construir ou manter uma imagem de 

leitores modelares.    

 No roteiro, incluímos questões abertas e fechadas que, cruzadas, 

pudessem revelar as relações dos entrevistados com o material lido. O roteiro 

tinha também por finalidade auxiliar os informantes a fornecer os dados de forma 

mais precisa, por isso optamos também por perguntas em que a resposta fosse 

estimulada, como no caso da apresentação do nome diversas obras e autores 

para que os entrevistados informassem se leram ou não. Antes de partir a campo 

para a realização das entrevistas, foi feito um pré-teste, que nos levou a mudar a 

ordem de apresentação das questões, sem que houvesse mudança na estrutura 

do roteiro. 

 Para a realização das entrevistas, deparamo-nos com duas dificuldades 

maiores. A primeira foi encontrar professores que se dispusessem a fornecer as 

informações. Dos 35 docentes convidados, apenas 15 se dispuseram a colaborar. 

A alegação para não participar foi em todos os casos a mesma: falta de tempo no 

momento. Mesmo com um número de entrevistados que, em princípio poderia ser 

considerado pequeno, optamos por dar andamento à pesquisa; pois, 

fundamentado em Zago (2003), consideramos que entrevistas qualitativas, por 

não produzirem dados quantitativos, não precisam ser  numerosas, desde que as 

análises não sejam generalizadas, por isso deixamos claro que a interpretação 

dos dados obtidos referem-se apenas e tão somente ao conjunto de professores 

participantes da pesquisa. 

 A segunda dificuldade foi conquistar a confiança dos entrevistados, uma 

vez que, embora tenham aceitado a participar dos inquéritos, de início se 

mostraram bastante relutantes. Em vista disso, tivemos de guiar as entrevistas de 

forma a não formular as perguntas constantes do roteiro de imediato. Em todas 

elas, optamos por entabular conversas informais sobre temas ligados à atividade 
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profissional ou à formação acadêmica, antes de formular as perguntas constantes 

do roteiro, procurando criar um clima amistoso em que o entrevistado não se 

sentisse diminuído perante o entrevistador, levando-o a inflar ou a omitir 

informações.  

 Antes de iniciar cada uma das entrevistas, fornecemos ao entrevistado 

todas as informações sobre o pesquisador e os objetivos da pesquisa, 

esclarecendo que a finalidade era exclusivamente acadêmica, assegurando aos 

informantes que teriam a identidade preservada. 

As entrevistas tiveram cada uma delas duração média de quarenta minutos 

e foram realizadas em horário e local estipulados pelos entrevistados. Todos, 12 

do sexo feminino e 3 do sexo masculino, são professores exclusivamente da rede 

pública de ensino, em atividade há mais de cinco anos, com idade média de 33 

anos, e dão aulas de português para o ensino médio regular em escolas da região 

metropolitana de São Paulo. Quanto à região em que lecionam, procuramos 

manter representatividade em relação às regiões da cidade. Todos manifestaram 

interesse em continuar seus estudos por meio de cursos de pós-graduação. Duas 

formaram-se em universidade pública, uma possui o titulo de mestre há dois anos 

e duas são mestrandas na área de língua portuguesa.   

Nas entrevistas, indagamos dos informantes se haviam ou não lido alguns 

livros. Foram arroladas obras de diversos autores, nacionais e estrangeiros, de 

diversas épocas. Incluímos também livros constantes da lista do vestibular da 

Fuvest, o maior do estado, uma vez que a leitura dessas obras pode ser 

considerada obrigatória para professores de português de ensino médio. 

Utilizamos também algumas obras listadas pelo professor e acadêmico Alfredo 

Bosi em As 120 grandes obras da Literatura Brasileira42, texto redigido por esse 

autor por solicitação do Museu da Língua Portuguesa e obras indicadas em dois 

números da Revista Bravo!, Edição Especial, 100 livros essenciais das literatura 

brasileira e 100 livros essenciais da literatura mundial, sempre levando em conta 

o fato de elas estarem disponíveis, seja em catálogo das editoras, seja no site 

www.dominiopublico.gov.br. Fomos buscar nessas fontes os títulos para 

constarem do rol que usamos nas entrevistas a fim de evitar que a lista fosse feita 

com base nas preferências de leitura do pesquisador. Reconhecemos que, 

                                                
42 Disponível em <http://www.poiesis.org.br/files/mlp/texto_18.pdf>, acesso em 17 de novembro de 
2011. 
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mesmo nos baseando em indicações de fontes diversas, a lista tem caráter 

subjetivo. Evidentemente, os professores citaram obras outras que não aquelas 

sobre as quais indagamos se haviam ou não lido. Quando isso ocorreu, foram 

mencionadas predominantemente obras literárias em prosa de autores 

estrangeiros. A relação das obras e autores declarados como lidos pelos 

professores é explicitada adiante nos quadros e gráficos constantes deste 

capítulo. 

 Enfatizamos, sobretudo, perguntas relativas a obras literárias, já que essas 

podem ser consideradas como modelares de leitura; pois, nesse tipo de obra, se 

faz mais presente o inacabamento, o que exige, por parte do leitor, uma maior 

acionamento de estratégias cognitivas e metacognitivas de leitura (Kato, 2007), 

no sentido de preencher lacunas e realizar inferências. Em relação a isso, 

Zilberman afirma que 

 
A obra de ficção avulta como modelo por 
excelência da leitura. Sendo uma imagem simbólica 
do mundo que se deseja conhecer, ela nunca se dá 
de maneira fechada e completa. Pelo contrário, sua 
estrutura, marcada pelos vazios e pelo 
inacabamento das situações e figuras propostas, 
reclama a intervenção de um leitor, o qual preenche 
estas lacunas, dando vida ao mundo formulado 
pelo escritor. À tarefa de decifração implanta-se 
outra: a de preenchimento, executada 
particularmente por cada leitor, imiscuindo suas 
vivências e imaginação (ZILBERMAN,1999, p. 41) 
 

 

 Acrescentamos ainda que os leitores de obras de ficção, particularmente 

os romances, podem nos apontar modelos de leitor, já que esse gênero 

historicamente define a maneira de ler outros textos que não sejam romances. 

Não é à toa que, desde de Dom Quixote, o romance costuma tratar a questão do 

leitor e de como ele lê, definindo modelos de leitor, cujos exemplos mais 

significativos são o citado Cavaleiro da Triste Figura e  Emma Bovary.  

 Ressaltamos por fim que a obra de ficção é aquela em que o leitor mais 

atua em sua completude, pois a ficção não depende apenas daquele que a 

escreve, mas também daquele que a lê. 



 

 

150 

 

2.1 Os dados obtidos nas entrevistas 
 

 Quando indagados que atividades costumam realizar com mais frequência 

em seu tempo livre, obtivemos os dados a seguir.  

 

Gráfico 5 
Atividades realizadas no tempo livre mais apontadas 

 

 
 

 Conforme assinalamos em outra passagem, as declarações fornecidas 

pelos professores foram registradas exatamente na forma em que nos foram 

dadas. Os dados expostos no gráfico anterior revelam que, para os informantes, 

ler e navegar na internet são coisas distintas. A provável explicação para isso 

deve residir num modelo de leitura cujo texto se apresenta impresso em papel 

(livro, jornal, revistas), considerando-se a leitura na tela de computadores, uma 

atividade outra, diversa da feita em suportes tradicionais. É fato que usuários da 

internet sentem que as atividades que praticam quando navegam pela rede não 

são exatamente as mesmas do que quando as executam em suportes 

tradicionais. Basta que observemos que, para designar os atos de escrita na rede, 

façam uso de um neologismo - o verbo teclar - muito provavelmente porque o ato 

de escrever na internet, em algumas circunstâncias, apresenta características da 

linguagem escrita e da oral simultaneamente; não podendo, pois, ser definido com 



 

 

151 

precisão pelos verbos escrever ou falar. Acrescentamos ainda que o verbo 

navegar, com o sentido de "consultar sequencialmente diversos hipertextos, 

acionando os links neles contidos para passar de um para outro" (Houaiss), é 

empregado pelos internautas com sentido mais amplo do que o registrado pelo 

dicionário, envolvendo atividades que vão muito além do simples ato de ler ou 

percorrer textos. Para os usuários da rede, navegar inclui atividades como 

escrever, conversar, assistir a vídeos, postar fotos, jogar, ouvir músicas etc. Como 

nossa pesquisa centrou-se nas leituras de professores em tempo livre, não 

indagamos daqueles que declaram que navegam na internet, como se dá essa 

navegação ou que sites visitam.  

 

Gráfico 6 
 Atividades realizadas no tempo livre menos apontadas 

 

 
 Se, como veremos, haja dúvidas de que as leituras declaradas pelos dos 

professores sejam efetivamente atividades de tempo livre, uma vez que 

apresentam alto grau de heterocondicionamento, não restam dúvidas de que 

praticar esportes, ir ao cinema, assistir TV e descansar sejam efetivamente 

executadas no tempo liberado do trabalho.  

 Indagados sobre quanto tempo por semana dedicam-se à leitura, as 

entrevistas revelaram que a média semanal é de 9,36 horas, e sobre o que lhes 

leva a ler um livro, obtivemos os dados a seguir.  
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Gráfico 7 

O que leva os informantes a ler um livro 
 

 
 

 Os dados gerados revelam que a principal motivação dos professores para 

ler é a atividade profissional. Isso é comprovado pelas declarações de obras e 

autores que leem. Entendemos que prazer e trabalho não sejam excludentes, isso 

significa que leituras decorrentes do exercício da profissão e / ou aquelas feitas 

para a atualização de conhecimentos possam (e muitas vezes são) prazerosas. O 

objetivo da pergunta era apenas o descobrir o motivo principal que leva os 

professores a ler. 

 Os fatores que mais influenciam os professores na escolha de suas leituras 

estão apresentados no gráfico a seguir.   
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Gráfico 8 

Fatores que mais influem na escolha das leituras 
 

 
 

 Aqui, é necessário que se faça um esclarecimento, pois 'crítica ou resenha' 

pode se confundir com 'indicação de alguém'. Anotamos como 'indicação de 

alguém' as respostas em que a sugestão foi feita pessoalmente, por um colega ou 

professor, por exemplo, reservando a categoria 'crítica ou resenha' para os casos 

em que houve publicação da leitura sugerida. Nenhum informante declarou que o 

preço tenha alguma influência na escolha do que leem. 

 Em respostas não estimuladas, indagamos que livros de literatura nacional 

e estrangeira tinham lidos nos seis meses anteriores a entrevista. As respostas 

são as que constam dos quadros a seguir. 
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Quadro 2 
Livros de literatura brasileira lidos nos últimos seis meses 

 

Obra Autor 

Negrinha Monteiro Lobato 

80 anos de poesia Mário Quintana 

Urupês Monteiro Lobato 

Bolsa amarela Lygia Bojunga 

Budapeste Chico Buarque 

Capitães de areia Jorge Amado 

Triste fim de Policarpo Quaresma Lima Barreto 

Indez Bartolomeu Campos de Queirós 

Uma ideia toda azul Marina Colasanti 

Lis no peito Jorge Miguel Marinho 

O cortiço Aluísio Azevedo 

Morte e vida severina João Cabral de Melo Neto 

A mulher do vizinho Fernando Sabino 

Anarquistas graças a Deus Zélia Gattai 

O quinze Rachel de Queirós 

Dom Casmurro Machado de Assis 

Memórias póstumas de Brás Cubas Machado de Assis 

Leite derramado Chico Buarque 
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Quadro 3 
Livros de literatura estrangeira lidos nos últimos seis meses 

 

Obra Autor 

A menina que roubava livros Marcus Zusak 

A cidade do sol Khaled Hosseini 

Demian Herman Hesse 

Os sobreviventes Piers Paul Read 

Bom dia Camaradas Ondjaki 

Crime e castigo Dostoiévski 

O conto da ilha desconhecida José Saramago 

As vinhas da ira John Steinbeck 

O primo Basílio Eça de Queirós 

O último voo do flamingo Mia Couto 

O caçador de pipas Khaled Hosseini 

Orlando Virgínia Woolf 

Mrs. Dalloway Virgínia Woolf 

O apanhador no campo de centeio J.D. Salinger 

Ensaio sobre a cegueira José Saramago 

A batalha do apocalipse Eduardo Spohr 

O último dia de um condenado Victor Hugo 

O morro dos ventos uivantes Emily Brontë 

O livreiro de Cabul Asne Seierstad 

Eu sou o livreiro de Cabul Rais Shah Muhammad 

Contos Friedrich Dürrenmatt 

 

 Chamou-nos a atenção o fato de três informantes, ou seja, 20% do total,  

declararem não ter lido nenhum livro de literatura brasileira ou estrangeira nos 

últimos seis meses. Dos três, apenas a informante D.P., 29 anos, apresentou 

justificativa ("por conta da minha qualificação no mestrado, falta tempo para esse 

tipo de leitura atualmente").  
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 Também em pergunta não estimulada, quando indagados sobre que 

autores de literatura brasileira e estrangeira costumam ler, obtivemos os dados a 

seguir. 

Gráfico 9 

Autores nacionais que costumam ler  

 

 
 

 Quanto à literatura estrangeira, dos 24 autores citados, 6 (25%) são 

autores de língua portuguesa: Eça de Queirós, Fernando Pessoa, António Lobo 

Antunes, Florbela Espanca, José Saramago e Ondjaki. 

 Quando indagados, em resposta estimulada, que livros já haviam lido, os 

mais citados foram os apresentados no gráfico a seguir. 
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Gráfico 10 

Obras nacionais que costumam ler (respostas estimuladas) 

 

 
 

 

 Embora nos questionários 68 informantes, que representam 36% do todo, 

declarassem que leem best-sellers, quando indagados nas entrevistas sobre os 

títulos lidos, apenas três obras podem ser enquadradas nessa categoria: A 

menina que roubava livros, de Marcus Zusak; A cidade do sol e O caçador de 

pipas, ambas de Khaled Hosseini, que na época da coleta de dados constavam 

da relação dos mais vendidos, publicada em jornais e no site da Livraria Cultura. 

 Nos questionários, 34% dos informantes declararam ler livros religiosos e 

29%, de autoajuda. No entanto, nas entrevistas, não foi citada nenhuma obra que 

possa ser enquadrada como autoajuda e apenas uma única obra se encaixa na 

categoria religiosos: O filho pródigo, de Georges Chevrot. A leitura de A bíblia 

sagrada não foi mencionada por nenhum dos entrevistados.  

 Em seu tempo livre, os professores-informantes leem também obras 

voltadas à sua formação profissional. Indagados sobre quais, as respostas 

obtidas ora mencionam apenas o nome do autor, ora apenas o da obra. Os 

quadros a seguir mostram autores e obras citados.  
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Quadro 4 

Obras lidas para a formação profissional 
 

Título Editora 

O discurso literário Contexto 

Gêneros orais e escritos na escola Mercado de Letras 

Estratégias de leitura Artmed 

Lições de texto Ática 

Produção e leitura de textos  Cortez 

A importância do ato de ler Cortez 

O elogio da leitura Manole 

Marxismo e filosofia da linguagem Hucitec 

Texto e leitor Pontes 

Desvendando os segredos do texto Cortez 

Preconceito linguístico Loyola 

A paixão de conhecer o mundo Paz e Terra 
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Quadro 5 
Autores lidos para a formação profissional 

 

Adilson Citelli 

Angela Kleiman 

Dominique Maingueneau 

Gabriel Perissé 

Ingedore Koch 

Isabel Solé 

Leonor Fávero 

Luiz Carlos Travaglia 

Madalena Freire 

Marcos Bagno 

Marisa Lajolo 

Paulo Freire 

Vanda Elias 

 

 No caso da indicação por nome de autor, não fizemos referência ao nome 

da editora, pois um mesmo autor pode ter obras publicadas por editoras 

diferentes.  

 As entrevistas mostram que mais da metade dos professores entrevistados 

(57%) leem obras indicadas por seus alunos. No quadro a seguir, apresentamos 

os títulos lidos pelos professores por indicação de seus alunos. 
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Quadro 6 
Livros lidos pelos professores por indicação de seus alunos 

 

Obra Autor 

O eterno marido Dostoiévski 

Crepúsculo Stephenie Meyer 

Contos Lygia Fagundes Telles 

Furacão Elis Regina Echeverria 

Diários do vampiro Ryta Vinagre 

Hush, Hush Beca Fitzpatrick 

Caçadora de estrelas Cláudia Gray 

A droga da obediência Pedro Bandeira 

A droga do amor Pedro Bandeira 

Agora estou sozinha Pedro Bandeira 

A marca de uma lágrima Pedro Bandeira 

 

 Indagados se compartilham com seus alunos leituras que fazem em seu 

tempo livre e quais compartilharam, 14 dos 15 entrevistados, ou seja, 93% do 

todo, declararam compartilhar.  

 As leituras compartilhadas citadas foram as apresentadas no quadro a 

seguir. 
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Quadro 7 
Obras de autores nacionais compartilhadas com os alunos 

 

Obra Autor 

O cortiço Aluísio Azevedo 

A língua de Eulália Marcos Bagno 

Iracema José de Alencar 

O quinze Rachel de Queiroz 

A droga da obediência Pedro Bandeira 

Olhai os lírios do campo Érico Veríssimo 

São Bernardo Graciliano Ramos 

Crônicas e contos  Luis Fernando Veríssimo  

Crônicas e contos  Stanislaw Ponte Preta 

 

 

Quadro 8 
Obras de autores estrangeiros compartilhadas com os alunos 

 

Obra Autor 

O pequeno príncipe Antoine de Saint-Exupery 

Ensaios sobre a cegueira José Saramago  

Mrs. Dalloway Virgínia Woolf  

A menina que roubava livros Marcus Zusak 

O primo Basílio Eça de Queirós 

O velho e o mar Ernest Hemingway 

Contos Edgard Allan Poe 

Tristão e Isolda anônimo 
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 Como a declaração de um professor-informante de que tivesse 

compartilhado com seus alunos a leitura do livro Mrs. Dalloway, de Virgínia Woolf, 

obra que, por sua complexidade, pode ser considerada de difícil leitura para 

estudantes de Ensino Médio quebrou nossa expectativa de resposta, indagamos 

do professor-informante se seus alunos tinham gostado ou não da leitura obra. A 

resposta foi que o professor, na verdade, não pedira ou tampouco sugerira a 

leitura do referido livro dessa autora britânica, mas que assistissem ao filme As 

horas (The Hours, 2002), de Stephen Daldry, em que a atriz Nicole Kidman 

representa a autora de Mrs. Dalloway.  

 O resultado desse compartilhamento é avaliado positivamente pelos 

professores-informantes, como comprovam as declarações a seguir. 

 

 C.S.F., 33 anos, nos informou que "sempre compartilho e o resultado tem 

sido muito positivo, pois alguns alunos leem os livros sugeridos. Quando falamos 

com entusiasmo sobre o livro fica mais fácil conquistar o aluno". 

 

 Em seu depoimento, T.O., 26 anos, declarou que "os alunos se interessam 

quando digo que li algo muito bom...". Em seguida, afirma que em decorrência do 

compartilhamento "os alunos começaram a me pedir livros emprestados".  

 

 A informante J.L., 42 anos, declarou que "os resultados do 

compartilhamento foram bastante positivos porque pudemos trocar impressões 

sobre as obras e os alunos se interessaram cada vez mais pelas leituras". 

  

2.2 Análise das respostas às entrevistas 
 

 Os resultados obtidos mostram que a principal atividade praticada pelos 

professores em seu tempo livre é a leitura (86% da respostas) e que a maioria 

(79%) lê por prazer.  As obras e autores mencionados nas respostas ao inquérito 

permitem concluir que os professores-informantes usam pelo menos parte do 

tempo liberado do trabalho para ler obras ligadas ao exercício profissional, sendo 

aquelas exigidas pelos vestibulares das universidades públicas as mais citadas. 

Leituras que, em princípio, poderiam ser consideradas como de fruição, como as 
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obras literárias, não são feitas com essa finalidade, vale dizer, não decorrem do 

ócio ou lazer.   

 A representação que os professores-informantes fazem das leituras é, 

basicamente, que se trata de forma de conhecimento e prazer. Transcrevemos a 

seguir alguns depoimentos dos informantes acerca do que a leitura representa 

para eles. 

 

A.D.C., 28 anos: "[a leitura] É ainda fonte de conhecimento e prazer".  

E.C., 36 anos: "[a leitura] significa conhecimento, aprendizagem, formação, 

prazer."  

D.S., 36 anos: "Ler pra mim é construir significados, ampliar o repertório e um 

prazer muito grande." 

J.L., 42 anos: "Ampliar conhecimento, estabelecer de modo mais efetivo 

significado ao mundo." 

E.R., 30 anos: "Uma maneira divertida de aprender as coisas."  

D.P., 29 anos: "Prazer aliado à necessidade de estar sempre bem informado." 

I.T., 45 anos: "Um meio de ampliar conhecimentos." 

J.S., 32 anos: "Por meio da leitura eu posso conhecer um pouco mais do que já 

conheço sobre temas relacionados à minha profissão. Leio pelo prazer de 

descobrir, a cada leitura, um novo mundo."  

M.R., 36 anos: "A leitura é uma forma de entrar em contato com o pensamento e 

costume de diferentes épocas. É ainda fonte de conhecimento e prazer." 

T.O., 26 anos: "A leitura é indispensável. Significa conhecimento, aprendizagem, 

formação, prazer." 

C.S.F., 33 anos: "Leitura é um confronto entre o velho e o novo que nos provoca 

prazer." 
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D.S.S., 29 anos: "[a leitura] é aquisição de conhecimentos, conhecer pessoas e 

lugares que (sic) nunca fui, entretenimento." 

S.C.M., 46 anos: "[a leitura] é forma de conhecer outros universos, pensamentos, 

dialogar com outras épocas e lugares." 

  

Os dados gerados pela pesquisa mostram que não há, no universo dos 

professores pesquisados, uma clivagem muito marcada entre trabalho e tempo 

livre, de sorte que aquilo que entendem por tempo livre não é definido por 

oposição a trabalho. Tempo livre é, para os professores-informantes, tempo de 

trabalho, sobretudo destinado à leitura com fins pragmáticos.  

Como a leitura de trabalho é considerada prazerosa por 80% dos 

professores pesquisados, podemos concluir que esse trabalho realizado no tempo 

que seria do ócio, não se pode atribuir o sentido etimológico (tripalium) ou bíblico 

da palavra trabalho, designando algo que conote sofrimento, esforço, castigo.  

  

 Encerrando este capítulo, gostaríamos de ressaltar que para os 

professores-informantes da pesquisa, as leituras que declaram fazer em seu 

tempo livre são uma forma prazerosa de adquirir conhecimentos relacionados ao 

exercício da profissão, o que contraria o esquema de conduta de caráter burguês, 

para o qual, segundo Adorno, tempo livre não deve lembrar em nada o trabalho 

para que se possa trabalhar melhor. Tempo livre, para os informantes, não é o 

tempo destinado a se recuperar da fadiga, mas o tempo do ócio criativo na 

medida em que é destinado ao desenvolvimento intelectual. 
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Conclusão 

 
 

Ser leitor é saber o que se passa na cabeça do outro para 

compreender melhor o que se passa na nossa. 

(Jean Foucambert) 

 
 

 
 Como exposto na introdução a este trabalho, esta pesquisa nasceu de 

algumas inquietações. Nossos professores leem num tempo em que poderiam 

dedicar-se a outras atividades? A que se dedicam em seu tempo livre?  Se leem, 

quando estão liberados do trabalho, o que leem e que destino dão a essas 

leituras? Em que medida suas leituras são socializadas com os alunos? As 

publicações da indústria editorial vêm ao encontro das necessidades dos 

docentes?   

 Para tentar responder a essas perguntas, fomos ouvir professores de 

língua portuguesa de ensino médio da região metropolitana de São Paulo sobre 

seu consumo cultural no tempo que lhes resta liberado do trabalho, 

particularmente, em relação à leitura, por entendermos que essa deva fazer parte 

da formação de professores, influindo positivamente em sua prática docente.  

 Ouvidos 207 professores num prazo de quarenta meses, pudemos mapear 

que leituras, em termos de gêneros, autores e obras, esses docentes fazem 

quando estão liberados do trabalho. Levantadas as leituras que fazem em seu 

tempo livre (apenas 4 dos 207 informantes declararam não ter tempo livre para 

ler), era nosso objetivo investigar a natureza delas, e mais do que isso, sua 

motivação. Interessava-nos investigar se essas práticas de leitura resultam de 

livre escolha, isto é, se são autocondicionadas, ou se são heterocondicionadas; 

nesse caso, em que medida as editoras influem nas escolhas feitas pelos 

docentes e se esse condicionamento guarda relação com sua atividade 

profissional. Em outros termos, que tempo as leituras ocupam na vida do 

professor: o tempo do ócio, do lazer, ou o tempo do trabalho.   
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 Tomamos como ponto de partida, decorrente de nossa própria prática 

docente e do convívio por mais de três décadas com professores de língua 

materna, que esses, pela natureza da atividade profissional, deveriam ser 

necessariamente leitores e não apenas de leitores de textos que usam em 

situações de ensino, pois não se concebe um professor ensinar leitura, se ele 

próprio não é leitor e não tenha uma história de leitor. Outro ponto de que 

partimos foi que professores de português, pelo menos em tese, são leitores 

diferenciados, já que a leitura para eles é também objeto de ensino, o que, de 

certa forma, determina que possam ler com viés utilitário, fato decisivo na escolha 

das leituras que fazem, mesmo quando não estão trabalhando. Em princípio, não 

nos interessava saber o que os professores leem em decorrência de sua atividade 

profissional, já que tais leituras não decorrem necessariamente de sua liberdade 

pessoal de escolha, mas conhecer aquelas em que o condicionamento é mínimo 

e que estivessem ligadas ao entretenimento, ao ócio; por isso a opção em 

investigar as leituras de tempo livre, já que esse é, por excelência, o tempo em 

que o sujeito tem a liberdade de consumi-lo como melhor lhe aprouver, na medida 

em que a característica distintiva do tempo livre é o audocondicionamento. 

 O acima exposto foi o início de um percurso pleno de idas e vindas. Um 

dos fatores que mais nos fizeram refazer percursos foi que, para os informantes, o 

tempo livre e as leituras feitas nesse tempo não guardam relação com o dolce 

fare niente; pelo contrário, o tempo livre é o tempo do labor. As vindas foram 

necessárias para corrigir a rota da qual nos desviamos não poucas vezes. Certos 

trechos pouco iluminados nos obrigaram a caminhar com mais vagar para chegar 

ao fim pretendido, agindo como o velho marinheiro do samba de Paulinho da 

Viola "que durante o nevoeiro leva o barco devagar".   

 O que passamos a expor não é o relato do percurso, mas as lições que 

tiramos dele. 

 

1. Voltando ao ponto de partida 
 
 No primeiro capítulo, intentamos categorizar com base na literatura o que 

caracteriza o chamado tempo livre. Deixamos de lado, a investigação sobre o 

tempo físico, de natureza objetiva, para centrarmos nossa investigação no tempo 
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subjetivo, já que o centro da investigação recaiu não no tempo mensurável, mas 

no tempo social e o que nossos professores-informantes fazem com ele.  

 Se há consenso entre os teóricos pesquisados de que a característica 

essencial do tempo livre é a liberação do trabalho; para efeitos dessa pesquisa, 

essa teoria mereceu revisão, obrigando-nos a propor um conceito de tempo livre 

que retratasse o universo pesquisado. 

 O tempo do homem deste início do século XXI é um tempo apressado, que 

não perdoa o tempo perdido, pois tempo é dinheiro, ou para usar uns versos de 

Gianfrancesco Guarnieri no musical Castro Alves Pede Passagem, quando 

compara o tempo presente ao do poeta baiano43: 

 

"Meu tempo é do homem aflito,  

Apressado, angustiado, sem remissão.  

[...] 

Meu tempo, poeta, não é do seu tempo:  

É outra a nossa canção. 

Meu tempo é apressado, meu tempo é danado:  

Meu tempo tudo mudou." 

 

 Tempo livre hoje se mescla a tempo de trabalho e com ele muitas vezes se 

confunde, vide os almoços de negócios dos executivos, ou de profissionais cujos 

smarthphones são instrumentos de trabalho onde quer que estejam. Com nossos 

professores não é diferente, a jornada de trabalho se prolonga e é exercida 

também no lar e, em razão disso, ócio e labor se confundem; ademais quando se 

leva em conta que o trabalho não é visto como suplício e o ócio como simples 

descanso. O trabalho configura-se prazeroso; o ócio como tempo da criação, do 

desenvolvimento intelectual.  

 A categorização de uma atividade como trabalho ou ócio não deve se 

pautar na atividade em si. Para um sonoplasta, ouvir música não é lazer, mas 

trabalho. Para alguém que, aos domingos, se aventura na cozinha para preparar 

o almoço para os amigos, o cozinhar, ao contrário do que ocorre com os 

cozinheiros profissionais, é lazer e não trabalho. Por outro lado, nos tempos 

                                                
43 A indicação bibliográfica relativa a este texto não consta das Referências, uma vez que foi 
citado de memória pelo autor. 
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atuais, em que o trabalho não é mais exercido exclusivamente nas oficinas e 

escritórios, mas no âmbito do próprio lar, a clivagem entre tempo livre e tempo de 

trabalho não é, como assinalamos, tão marcada. O executivo, ao mesmo tempo 

em que folheia um curriculum vitae, ouve música e conversa com a filha pequena. 

Para os professores pesquisados, que leem obras relacionadas a seu trabalho 

quando estão em casa com a família, é perfeitamente lógico que categorizem 

essas leituras como de tempo livre e não de trabalho. Voltando ao samba de 

Gianfrancesco Guarnieri:  

 

"Meu tempo mal guarda o sabor do presente  

E se atira prum tempo melhor".  

  

 Nossa pesquisa revelou que o tempo livre dos professores é o tempo do 

ócio criativo: o que resta liberado da atividade docente é dedicado a se preparar 

para o trabalho a fim de exercê-lo melhor e com mais satisfação, seria como o 

tempo do descanso que, ao nos livrar da fadiga, nos deixa mais aptos e dispostos 

para trabalhar melhor. 

 No segundo capítulo, mostramos como surgiu e se desenvolveu uma 

indústria editorial no Brasil a partir do século XIX e pudemos observar que, 

nesses mais de duzentos anos, as editoras sempre focaram sua atenção no 

professor. É certo que a indústria editorial busca o leitor qualquer que seja, mas o 

professor sempre foi visto por ela como leitor privilegiado, já que tem por função 

formar o aluno-leitor e por isso é visto pelas editoras como divulgador e 

incentivador da leitura. A investida de editores sobre os professores não é, como 

pode parecer, um fenômeno dos dias atuais. Mostramos que o principal editor do 

século XIX no Brasil, Baptiste Louis Garnier, publicava livros para serem usados 

nas escolas. Não podemos deixar de relembrar de Francisco Alves, que percebeu 

o filão dos livros escolares e nele concentrou suas forças, tanto que 90% do 

catálogo de sua editora era de didáticos, tendo durante décadas como carro chefe 

a Antologia Nacional, de Fausto Barreto e Carlos de Laet, livro usado por até três 

gerações de estudantes. Monteiro Lobato, que revolucionou a indústria da livro, 

também dedicou especial atenção à leitura de alunos e mestres, ao transformar 

sua obra A menina do narizinho arrebitado em versão para leitura nas escolas. Os 

grandes conglomerados editoriais de hoje, embora mantenham em seu catálogo 
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obras diversas, têm nas obras destinadas à leitura nas escolas seu carro-chefe.  

Das leituras citadas por professores como lidas em seu tempo livre, excetuando 

as obras de ficção, todas pertencem a catálogos de editoras cujas publicações 

são voltadas exclusivamente a professores, como consta nos quadros 4 e 5. O 

crescimento dessas editoras está intimamente ligado ao fato de suas publicações 

virem atender as necessidades dos professores em termos de leitura, com a 

publicação de títulos de interesse dos docentes a preços acessíveis. Portanto, 

podemos afirmar que há uma relação bastante estreita entre indústria editorial e 

professor na medida em que esta publica visando àquele, que evidentemente só 

pode ler e recomendar que se leia o que essa indústria faz chegar a ele.  

 Mas, se a indústria editorial determina as escolhas feitas pelos professores, 

esses, de certa forma, exercem influência sobre as editoras, fazendo com que 

essas se adaptem às necessidades dos docentes. A Antologia Nacional um dia 

chegou ao fim de sua história de sete décadas, porque professores, premidos 

pela falta de tempo, passaram a exigir que os livros não trouxessem apenas 

leituras, mas também atividades para serem trabalhadas em sala de aula. Com o 

fim da Antologia, inicia-se uma época em que os professores vão perdendo a 

autonomia para planejar e executar suas aulas; porque, depois dela, a forma de 

utilização do livro não fica somente a cargo do professor. A grande mudança no 

livro didático, a partir da segunda metade do século passado, está também ligada 

a um anseio dos docentes que passaram a exigir que os livros viessem 

acompanhados de respostas. A grande procura de professores por leituras 

paradidáticas coincide com o fato de esses livros passarem a vir acompanhados 

de fichas de leitura que visavam a facilitar o trabalho dos docentes e permitir um 

ganho de tempo extra. Um fato que ilustra bem como a indústria editorial se 

molda às necessidades do professor é a adaptação por que passou um grande 

sucesso editorial com mais de 1.000.000 de exemplares vendidos, O gênio do 

crime, de João Carlos Marinho, que começou a vir com ficha de leitura por 

solicitação dos professores, apesar de seu autor durante muitos anos não permitir 

que sua obra viesse acompanhada de roteiro de leitura.  

 As mudanças por que passou a indústria editorial para adaptar seus 

produtos ao professor estão relacionadas à mudança do professor-leitor e 

mediador de leitura, que já não se sente autônomo para decidir que leituras fará 

com seus alunos e qual metodologia empregará. Isso não significa 
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necessariamente que tais professores sejam maus leitores, mas é revelador de 

que o tempo livre dos docentes não é mais suficiente para o planejamento das 

atividades de leitura com seus alunos, obrigando-os a recorrer a modelos prontos. 

 Quanto ao fato de as leituras de professores apresentarem alto grau de 

heterocondicionamento, a pesquisa mostrou que esse condicionamento não 

decorre apenas da atividade laboral, mas do que as editoras impõem aos 

professores como leituras seja a que título for. A questão da leitura, contemplada 

no terceiro capítulo, teve esse viés. O objetivo foi discutir a relação que o 

professor-leitor mantém com o material lido e que destino dá a ele, sobretudo na 

sua prática pedagógica.  

 

2.  O professor é um leitor 
 

 Nossa pesquisa permitiu concluir que, pelo menos com relação aos 

professores-informantes, não se pode falar em crise de leitura. Como se viu na 

introdução deste trabalho, há excesso de oferta de material para ser lido. Nunca 

se publicou tanto como nos dias de hoje, como demonstram os dados 

apresentados no Capítulo II.  

 Para  professores de língua portuguesa, a oferta de leituras é ainda maior 

do que para os de outras disciplinas, pois esses são assediados pelas editoras, 

não só as de escolares, que lhes oferecem gratuitamente livros, não apenas 

didáticos, mas também de literatura, esperando que esses venham a ser 

indicados como leitura compulsória aos alunos. Esse material recebido sem ônus 

torna-se uma das principais fontes de leitura dos professores, já que, pelo menos 

em tese, só podem fazer a indicação de livros se os tiverem lido previamente. Em 

muitos casos, os livros de literatura entregues gratuitamente pelas editoras 

costumam ser a única leitura literária feita pelos docentes. Por outro lado, o 

excesso de oferta de material a ser lido obriga os docentes a fazer escolhas. 

Nossa pesquisa verificou que a escolha recai predominantemente em leituras que 

guardam relação com o trabalho: obras literárias que serão objeto de ensino e 

obras voltadas à formação docente, o que tem como consequência a redução do 

tempo livre, já que essas leituras são feitas quando não estão em sala de aula. 
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Obras lidas apenas como fruição não constituem a primeira escolha dos 

docentes. 

 Nosso objetivo estava posto, investigar as práticas culturais de nossos 

professores, especificamente no que tange à leitura. A pergunta proposta foi: O 

professor de língua portuguesa é um professor-leitor, ou apenas um leitor de 

textos que usa em situações de ensino? 

 Para respondê-la indagamos, por meio de questionário e entrevistas, 207 

professores sobre seu consumo cultural, especificamente sobre suas práticas de 

leitura quando estão liberados do trabalho; conscientes, no entanto, de que o 

declarado poderia não corresponder às práticas efetivas de leitura, uma vez que 

nem sempre, em entrevistas, os informantes costumam declarar o que se espera 

que leiam, em razão do comprometimento de imagem.  

 Nos questionários (Anexo 1), aplicados na primeira fase da pesquisa, em 

que a preocupação dos professores com a preservação da imagem era menor, já 

que as respostas não eram dadas pessoalmente, mas por meio do site em que 

ficou hospedado, verificamos, entre outras coisas, que professores-informantes 

declararam-se leitores de livros de autoajuda. No entanto, quando solicitados a 

fornecer informações por meio das entrevistas, em que havia o contato direto com 

o entrevistador, a leitura de livros de autoajuda sequer é mencionada, seja por 

gênero, autor, ou obra. Chamamos a atenção para o fato de que, mesmo tendo 

alguns evangélicos entre os informantes, a leitura de A bíblia sagrada não foi 

mencionada uma única vez. Todas as declarações referiam-se a leituras que 

guardavam relação estreita com a prática docente ou com a formação 

profissional, de sorte que as respostas reforçam a imagem de um leitor que 

institucionalmente é visto como modelar.  

 Todos os professores que participaram das entrevistas se declaram leitores 

e que leem com frequência razoável em seu tempo livre (nenhum declarou que 

não tivesse tempo livre para leitura).  Sem entrar no mérito do que leem e por que 

leem, a pesquisa permitiu concluir que os professores-informantes são leitores, na 

medida em que conseguem destinar cerca de 1 hora e 20 minutos de seu dia à 

prática da leitura, principal atividade realizada por eles em seu tempo livre.  

 Como veremos adiante, essas horas dedicadas à leitura não se configuram 

propriamente o tempo livre dos teóricos discutidos no Capítulo I, pois são 

ocupadas basicamente com leituras vinculadas à atividade profissional. No 
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entanto, independentemente do que os leva a ler, a pesquisa concluiu que os 

professores-informantes efetivamente leem. 

  

3.  As entrevistas 
 
 Posto que se admitam leitores, interessou-nos saber o que os professores-

informantes leem, não levando em conta se houve ou não compreensão do 

material lido. O que tentamos foi fazer uma história do leitor-professor e não da 

leitura, por isso debruçamo-nos em questões como quem é aquele que lê e para 

que lê. A técnica da entrevista, em complementação aos dados gerados pelos 

questionários, permitiu-nos mapear as leituras dos professores quanto a áreas de 

interesse, autores e obras, verificando ainda o que os leva a ler, que destino dão 

a essas leituras e se elas guardam relação com seu trabalho.  

 Nas entrevistas, em algum momentos, certas respostas quebraram nossa 

expectativa de audição, o que nos obrigou a solicitar maiores esclarecimentos ao 

entrevistado face à informação obtida. Dois casos nos chamaram particularmente 

a atenção e, por isso, os relatamos aqui. 

 O primeiro foi a informação de um professor-informante que apontava ter 

lido a obra O eterno marido, de Dostoiévski, por indicação de um aluno do 

primeiro ano do Ensino Médio. Num primeiro momento, essa declaração 

representou para nós um desvio em nossa expectativa de audição, obrigando-nos 

a buscar mais informações junto ao entrevistado. O estranhamento foi desfeito de 

pronto quando o entrevistado nos esclareceu que aquela indicação de leitura 

partira de um aluno que era neto de Boris Schnaiderman, tradutor dessa e de 

outras obras da língua russa para o português. 

 O segundo foi a informação de um professor que declarou ter lido a obra O 

tempo e o vento, de Érico Veríssimo, e que solicitou que seus alunos também a 

lessem para que fizessem um trabalho. Solicitar aos alunos a leitura de O tempo e 

o vento também representou para nós desvio na expectativa de audição, já que 

referida obra é composta de sete volumes, portanto pouco adequada como leitura 

escolar obrigatória. Mutatis mutandis, seria como se o professor tivesse solicitado 

que seus alunos lessem A comédia humana, de Honoré de Balzac em vez de 

uma das 89 obras que abarcadas por esse título geral.  
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 Solicitados esclarecimentos ao informante, constatamos que ele, na 

verdade, não lera, tampouco solicitara aos alunos a leitura de O tempo e o vento. 

Depois de nossa intervenção, ficou esclarecido que lera apenas um dos episódios 

da saga de Érico Veríssimo, Um certo capitão Rodrigo, publicado separadamente 

de O tempo e o vento, numa edição de 184 páginas, da Companhia das Letras. 

Como tinha considerado que a leitura poderia ser de interesse dos alunos, pediu 

que lessem Um certo capitão Rodrigo e não O tempo e o vento.   

 

4. Professores, alunos e leitura  
 

 Há um discurso que postula que a razão dos maus resultados do ensino 

público brasileiro tem fortes raízes na má formação de nossos professores. Não é 

por acaso que, sempre que a questão da melhora do ensino vem à tona, o 

discurso das autoridades constituídas é que serão promovidas ações no sentido 

de minimizar o problema, seja por meio de cursos de capacitação, seja até 

mesmo por recompensas financeiras. Evidentemente, toda a ação no sentido de 

estimular ou capacitar o professor é bem-vinda. No entanto, partimos do 

pressuposto de que um professor que lê, que tenha uma história de leituras, 

poderá obter melhores resultados do que aquele que não lê. Consideramos ainda 

que, se o professor compartilhar com os alunos as leituras escolhidas por ele 

próprio, trazendo para a sala de aula, suas práticas sociais de leitura, poderá criar 

condições mais favoráveis para o trabalho com leitura em sala de aula, uma vez 

que poderá fugir da rotinização de um trabalho, que leva à padronização do 

ensino, como ocorre quando trabalha com material de leitura não escolhido por 

ele, como é o caso das leituras presentes em materiais didáticos preparados ad 

hoc, uma vez que esse material representa aquilo que, em vez de estimular a 

criatividade e a inventividade, pode levar a uma obsessão compulsiva pela 

padronização (HARGREAVES, 2004). Por outro lado, cremos, como Gusdorf 

(2003), que professores que não se reconhecem como leitores têm menor êxito 

em sua prática docente do que aqueles que têm uma história de leitor e de 

leituras, já que, mesmo num ensino que se caracteriza pela massificação, a 

educação sempre permanece como algo pessoal.  
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 Em nossa pesquisa pudemos concluir que existe entre os professores-

informantes e seus alunos alto grau de interação, na medida em que existe entre 

eles intercâmbio de leituras, sendo os professores bastante receptivos às 

sugestões de leituras apresentadas por seus alunos. A pesquisa constatou que 

mais da metade dos informantes leem obras sugeridas por seus alunos.  

  

5. Leitura e formação profissional 
  

 A pesquisa possibilitou também concluir que a leitura é parte importante da 

formação dos entrevistados, uma vez que constatamos altos índices de leituras 

de obras teóricas voltadas à capacitação profissional. Ressaltamos, no entanto, 

que essas leituras não decorrem da livre opção dos professores, mas são, 

sobretudo, resultantes de imposição e / ou sugestão de terceiros (professores, 

coordenadores, colegas). Trata-se, pois, de leituras heterocondicionadas, 

confirmando nossa hipótese de que a autonomia dos professores em decidir o 

que leem sofre restrições em função de sua atividade docente e de compromissos 

institucionais. Ademais, se não resultam da livre escolha do professor, não podem 

essas leituras ser consideradas, com fundamento no arcabouço teórico que 

constituiu o segundo capítulo deste trabalho, de tempo livre, mas leituras de 

trabalho e que, portanto, devem ser categorizadas como pertencentes ao tempo 

socioeconômico. 

 Paralelamente à formação profissional, a leitura é considerada pelos 

informantes uma atividade prazerosa. Se pudéssemos resumir numa equação 

como os professores participantes da pesquisa veem a leitura, essa equação é: 

 

Leitura = formação + prazer 

 

 6. Leitura e tempo livre 
 
 Atendo-se ao fato de que nossa pesquisa investigou práticas de leitura de 

professores em seu tempo livre, podemos concluir que aquilo que os informantes 

consideram tempo livre não é o tempo livre do ócio, do lazer, do hobby, do dolce 

fare niente, uma vez que se trata de um tempo com alto grau de  
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heterocondicionamento. O professor hoje está sujeito a mecanismos de coerção; 

sua identidade está mudando e, com isso, muda sua própria concepção de tempo 

livre. Como é muito vigiado, sente o tempo em que está fora da lente de 

observação dos outros como livre, mesmo que nele esteja trabalhando, como no 

caso das leituras que faz vinculadas ao exercício da profissão.  

 Pudemos concluir que, para os professores-informantes, a noção de tempo 

livre não é aquela postulada pelos teóricos nos quais nos fundamentamos para 

escrever este trabalho, Adorno, Dumazedier e Munné, para os quais tempo livre é 

aquele que restou liberado do trabalho e das obrigações domésticas. As 

informações colhidas mostram que os professores-informantes consideram tempo 

livre aquele em que não estão na escola, dando aulas, ou participando de 

reuniões pedagógicas, mesmo que nesse tempo estejam trabalhando, como no 

caso das leituras que fazem condicionadas por sua atividade profissional. Mutatis 

mutandis, é como considerar o tempo em que ficam em casa corrigindo provas ou 

preparando aulas como livre, e não como trabalho. O fato de essas atividades não 

serem remuneradas pode explicar por que não as consideram trabalho.  

 Os professores-informantes destinam parte do tempo em que não estão 

dando aulas para ler basicamente dois tipos de obras: 

1. aquelas que serão usadas em sala de aula com seus alunos (leituras como 

instrumento de prática docente); 

2. obras que têm por finalidade aquisição e atualização de conhecimentos 

relativos à sua profissão (leituras como instrumento de formação docente).   

No primeiro grupo, estão as obras que leem (ou releem) por exigência do 

vestibular e aquelas que, embora não estejam na lista dos vestibulares, fazem 

parte do programa oficial do Ensino Médio, vale dizer, a leitura até mesmo de 

obras literárias apresenta alto grau de heterocondicionamento. O professor deixa 

de ler o que quer ou gostaria, para ler o que é obrigado a ler. Como o tempo livre 

é escasso, ele se vê obrigado a fazer escolhas e o dever se sobrepõe ao lazer. 

 Obras constantes da lista de leituras obrigatórias do vestibular da USP e 

Unicamp foram mencionadas como lidas pelos entrevistados. Todos declararam 

ter lido Iracema e Vidas secas. Treze leram Dom Casmurro; doze, Auto da barca 

do inferno; onze, Memórias de um sargento de milícias. Não podemos afirmar, no 

entanto, que essas leituras foram feitas em função do vestibular, já que, em nossa 

pesquisa, limitamo-nos a verificar o que os informantes leem em seu tempo livre 
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sem indagar deles a causa e a finalidade de tais leituras. Apenas em casos em 

que as respostas quebraram nossa expectativa de audição, como nos exemplos 

citados, formulamos perguntas a fim de esclarecer os motivos que lhes levaram a 

ler a obra declarada. A informação de que professores de língua portuguesa de 

ensino médio da região metropolitana de São Paulo tenham lido Iracema, Vidas 

secas, Dom Casmurro, Auto da barca do inferno, Memórias de um sargento de 

milícias está absolutamente dentro da margem de previsibilidade de nossa 

pesquisa, por fazerem parte dos programas oficiais.   

 No segundo grupo, estão obras como: Gêneros orais e escritos na escola, 

de Dolz e Scheneuwly; Gramática ensino plural, de Luiz Carlos Travaglia; Do 

mundo da leitura para a leitura do mundo, de Marisa Lajolo, entre outras, que 

também estavam dentro de nossa expectativa de audição, uma vez que constam 

de bibliografias de cursos de aperfeiçoamento, de pós-graduação e de material 

didático distribuído pelo governo aos professores. 

A referência feita às obras Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga; Indez, de 

Bartolomeu de Campos Queirós; A marca de uma lágrima, A droga do amor e A 

droga da obediência, todas de Pedro Bandeira, também revela que são leituras e 

trabalho, pois se trata de livros de literatura infanto-juvenil, que, via de regra, são 

lidos pelos professores para posterior recomendação aos alunos. Dessas, umas 

são sugestões que partiram dos próprios alunos (Quadro 6). A justificativa de 

algumas serem mais adequadas a alunos de ensino fundamental do que aos de 

ensino médio deve-se ao fato de que, entre os professores-informantes, haver 

alguns que lecionam em ambos os níveis de ensino. 

Obras ficcionais, em princípio, são aquelas que guardam maior relação 

com o ócio, uma vez que se prestam prioritariamente à fruição, por isso insistimos 

na investigação sobre leitura desse tipo de obra, além do que, como assinalamos, 

tais obras podem ser consideradas modelares de leitura uma vez que nelas se 

revela em maior grau a incompletude. Usamos aqui a expressão obras ficcionais 

referindo-se a obras literárias, reconhecendo que nem toda obra ficcional possa 

ser considerada literária.  

 Constatamos que a leitura de obras de ficção de autores estrangeiros não 

é prática comum dos professores pesquisados. Quando indagados sobre se leram 

alguma obra de Camus, Dostoiévski, Kafka, Gabriel García Márquez, Joseph 
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Conrad e Stendhal, que não fazem parte dos programas oficiais, nem das listas 

de vestibulares, as respostas foram negativas.  

A leitura de obras de ficção estrangeiras recai, sobretudo, em best-sellers. 

Os citados foram: O caçador de pipas, A menina que roubava livros, A cidade do 

sol, O livreiro de Cabul e Eu sou o livreiro de Cabul, que, enquanto realizávamos 

a pesquisa, constavam da relação dos livros mais vendidos.   

Os dados obtidos levam-nos a concluir que, ainda quanto a obras de 

ficção, os professores-informantes também não leem os best-sellers nacionais, já 

que não houve nenhuma menção a qualquer obra desse gênero. Autores que são 

sucesso de público como Paulo Coelho e Jô Soares não foram mencionados por 

nenhum dos informantes. 

Não podemos, apesar disso, declarar peremptoriamente que os 

professores-informantes não leem best-sellers nacionais. Dois motivos nos levam 

a isso: o primeiro é que nos questionários 36% dos informantes declararam ler 

esse tipo de obra. O segundo é que best-sellers não são leituras que o cânone 

escolar espera de professores, daí provavelmente não terem mencionado essas 

leituras nas entrevistas. Reiteramos que tal fato pode ser decorrência da 

preocupação dos informantes com o comprometimento de imagem.  

  Como não nos restringimos a verificar leituras, mas subsidiariamente 

outras práticas culturais, podemos afirmar, pelo menos relativamente ao grupo 

pesquisado, que o tempo declarado livre pelos professores é preenchido no 

próprio lar, uma vez que atividades culturais que pressupõem locomoção (cinema, 

teatro) são pouco praticadas.  

 A outra pergunta que pretendíamos responder era: As leituras que os 

professores de língua portuguesa fazem em seu tempo livre são levadas para 

situações de ensino? 

Não nos interessava apenas saber o que o professor lê em seu tempo livre, 

em conhecer sua história de leitor. Queríamos também saber se essas leituras 

eram compartilhadas com seus alunos, pois acreditávamos que a transposição 

das práticas sociais de leitura dos professores para situações de ensino 

favoreceria a interação, criando situações propícias ao ensino. A resposta a essa 

pergunta é positiva. De todos os professores entrevistados, apenas um não 

compartilha com seus alunos as leituras que faz em seu tempo livre e, segundo 
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os informantes, os resultados desse compartilhamento é positivo, favorecendo a 

aprendizagem. 

 O exposto  confirma uma das hipóteses deste trabalho de que as leituras 

feitas pelo professor de língua portuguesa em seu tempo livre guardam estreita 

relação com seu trabalho, uma vez que são feitas visando à prática pedagógica e 

ao desenvolvimento profissional.  

 Apesar de a principal motivação para ler  estar ligada ao exercício da 

profissão, os professores afastam o material didático utilizado como orientador de 

suas leituras. Reconhecem a importância desse, mas não o adotam como 

parâmetro para sua prática pedagógica, alegando que o subvertem, fazendo uma 

espécie de bricolagem, pulando determinados textos, ou montando seu material 

de leitura a partir da colagem de textos presentes em materiais didáticos diversos, 

num procedimento tático a que se refere Michel de Certeau.  

 Observamos na fala dos professores um discurso inovador, mas uma 

prática conservadora. Reconhecem que as atividades de leitura não devem 

ocorrer com textos previamente lidos por outrem, mas são incapazes de fugir a 

esse esquema, uma vez que têm pouca autonomia para decidir o que seus alunos 

irão ler.  

 No âmbito escolar, a leitura é objeto de ensino. Para que ela se transforme 

em objeto de aprendizagem, deve guardar uma estreita relação com o mundo 

extraescolar. Aprende-se a ler na escola para se ler fora dela. Para que isso se 

concretize, o ponto de vista que deve orientar a leitura deve partir do aluno (ou da 

necessidade deles, percebida pelo professor). O objetivo que norteará a leitura 

deve ser relevante e de interesse do aluno, pois só assim ele valorizará o ato de 

ler. A passagem da leitura de objeto de ensino para objeto de aprendizagem 

implica um esgarçamento na rígida divisão dos papéis dos participantes da 

situação didática.  Para que ocorra a interação, o professor deve apresentar-se 

aos alunos não como professor, mas como leitor, estabelecendo assim não uma 

relação assimétrica professor-aluno, mas uma relação simétrica, leitor-leitor.  

Nesse sentido, as leituras feitas pelo professor em seu tempo livre favorecem a 

interação e, em consequência, o aprendizado, na medida em que o professor se 

vê investido na função de leitor. 
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 Silva chama a atenção para o fato de que as transformações nas 

atividades de leitura na escola implicam professores que tenham uma história de 

leituras. 

  
[...] sem professores que leiam, que gostem de 
livros, que sintam prazer na leitura, muito 
dificilmente modificaremos a paisagem atual da 
leitura escolar. Mesmo com o preenchimento de 
todos os quesitos ideais para a efetivação da leitura 
na escola, sem a presença de professores 
devidamente instrumentalizados em comunicação 
escrita, não existirá a mínima possibilidade de 
transformação e avanço. Dessa forma, ao 
conquistar o ato de ler para si mesmo, dentro de 
condições propícias, o professor estará 
aumentando o seu repertório de conhecimentos o 
que poderá reverter em incremento do trabalho 
pedagógico. (SILVA, 1998, p. 22)  

 

 Para formar o aluno-leitor é condição essencial que o professor se coloque 

em classe como leitor; pois, apoiados em Gusdorf (2003), entendemos que 

professores que não se reconhecem como leitores têm menor êxito em sua 

prática docente do que aqueles que têm uma história de leitor e de leituras, já 

que, mesmo num ensino que se caracteriza pela massificação, a educação 

sempre permanece como algo pessoal. 

 

7. Leitura e ócio 
  

 A outra hipótese que norteou esta pesquisa foi que a autonomia dos 

professores de língua portuguesa em escolher o que querem ler em seu tempo 

livre não é plena, pois é determinada por compromissos institucionais.  

 Se partimos do pressuposto de que tempo livre é aquele que restou 

liberado do trabalho e das obrigações domésticas, conforme exposto no Capítulo 

II, as declarações transcritas a seguir comprovam a hipótese levantada de que as 

leituras que os professores fazem, quando não estão dando aulas, estão 

diretamente vinculadas ao trabalho ou a compromissos assumidos visando à sua 

formação profissional. 
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"Reli alguns livros, por exigência do vestibular, como Dom Casmurro, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, O cortiço." (E.C., 36 anos) 

"Literatura africana, como exigência para a minha profissão, afinal sou professor 

de literatura de língua portuguesa." (D.P., 29 anos) 

"[ Li os livros] que envolvem minha dissertação." (A.D.C., 28 anos) 

"Leio livros técnicos, pois tenho a possibilidade de melhorar minha prática 

pedagógica, de buscar caminhos que me possibilitem a tomada de decisões para 

efetiva aprendizagem de meus alunos. (J.L., 42 anos) 

"Não li nenhum livro de literatura por conta da minha qualificação no mestrado." 

(E.Z., 30 anos) 

  

 Evidentemente, leituras feitas com o fito de completar a formação 

profissional poderiam ser consideradas leituras realizadas durante o ócio. O que 

vai determinar se pertencem a essa categoria não é o tema da leitura, nem a 

finalidade dela, mas se decorre de livre escolha (leitura autocondicionada), ou de 

imposição do trabalho (leitura heterocondicionada). 

 O ócio, como o caracterizamos no primeiro capítulo, não é um não fazer 

nada, não é inatividade. Também não é um tempo destinado apenas a repor 

energias para se voltar ao trabalho. É, sobretudo, um tempo de liberdade voltado 

à formação e desenvolvimento da pessoa, o que equivale a dizer, que pode (e 

deve) ser preenchido também com essa finalidade, razão pela qual nada impede 

que seja usado para a leitura de livros ligados à profissão que se exerce. O ócio é 

de natureza subjetiva, devemos entendê-lo como algo que está no indivíduo e não 

na atividade em si, por isso deve ser definido a partir da percepção de quem o 

experimenta. A teoria tradicional do ócio postula que é preciso estar liberado do 

trabalho para estar liberado para o ócio. No entanto, não só nosso tempo é 

diferente, mas os nossos docentes são diferentes, por isso somos obrigados a 

propor uma nova categorização para o ócio que permita compreender o tempo 

livre do nosso professor: o ócio-trabalho. Para a sociologia tradicional do tempo 

livre, essa expressão pode soar paradoxal, já que ócio e trabalho são 
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excludentes. Quando se pensa em nossos professores, o paradoxo é apenas 

aparente, na medida em que, para eles, desenvolver uma atividade ligada ao 

trabalho gera satisfação, fazendo-os se sentir livres e criativos. E, por assim se 

perceberem, sentem-se autodeterminados e a leitura é uma forma de se 

experimentarem senhores de sua própria vida e, retomando a citação de Sêneca 

com que abrimos este trabalho, o ócio sem leitura é a morte e a sepultura do 

homem vivo. 



 

 

182 

 
 

 
REFERÊNCIAS 

 
ADORNO, T. W. Indústria cultural e sociedade. 5. ed. [Trad. de Maria Helena 

Ruschel].  São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

_______; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. [Trad. de Guido de 

Almeida]. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

AGOSTINHO. Confissões. [Trad. de J. Oliveira Santos, S.J. e A. Ambrósio  de 

Pina, S.J.]. São Paulo: Nova Cultural, 1999. [Os pensadores] 

AQUINO, C.A.B. ; MARTINS, J. C. de O. Ócio, lazer e tempo livre na sociedade 

do consumo e do trabalho. In: Revista Mal-estar e subjetividade Vol. VII, n. 2, 

Fortaleza: Setembro de 2007, p. 479-500. 

ARROYO, M. G. Ofício de mestre: imagens e autoimagens. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2000. 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. [Trad. de Maria Ermantina Galvão]. 3. 

ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

______.Marxismo e filosofia da linguagem [Trad. de Michel Lahud e Marina 

Yaguello]. 9. ed. São Paulo: Hucitec / Annablume, 2002. 

______. Problemas da poética de Dostoiévski. [Trad. de Paulo Bezerra]. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. 

BAMBERGER, R. Como incentivar o hábito de leitura. [Trad. de Octavio Mendes 

Cajado]. 7. ed. São Paulo: Ática, 2006. 

BARKER, R. ; ESCARPIT, R. A fome de ler. [Trad. de J.J. Veiga]. Rio de Janeiro: 

Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1975. 

BARTHES, R. O prazer do texto. [Trad. de J. Guinsburg]. 4. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2006. 

BEAUGRANDE, R-A de. e DRESSLER, W. U.  Introducción a la lingüística del 

texto. Barcelona, Ariel, 1997. 

BENJAMIN, W. O narrador – Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: 

BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história 

da cultura. [Trad. de Sergio Paulo Rouanet]. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, 

p. 197-221. 



 

 

183 

BOSI, A. Considerações sobre o tempo e informação. São Paulo: Instituto de 

Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, s/d. Disponível em: 

<www.iea.usp.br/artigos>, acesso em maio de 2010. 

BOSI, E. Cultura de massa e cultura popular: leituras de operárias. 4. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1978. 

BOURDIEU, P. Sociologia. [Trad. e org. de Renato Ortiz]. São Paulo: Ática, 1983. 

______.  Escritos de educação. [Trad. de Afranio Mendes Catani ]. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1998. 

______.  A economia das trocas simbólicas. (Introd., org. e sel. de Sergio Miceli). 

[Vários tradutores]. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

______ . A distinção: crítica social do julgamento. [Trad. de Daniela Kern; 

Guilherme J. F. Teixeira]. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2008. 

______; PASSERON, J-C. A reprodução: elementos para um teoria do sistema de 

ensino. [Trad. de Reynaldo Bairão]. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975. 

______; CHARTIER, R. A leitura: uma prática cultural. In: CHARTIER, R. (Org.). 

Práticas da Leitura. [Trad. de Cristiane Nascimento]. São Paulo, Estação 

Liberdade, 2001, p. 229-253. 

BRAGANÇA, A. ; ABREU, M. Impresso no Brasil: dois séculos de livros 

brasileiros. São Paulo: Editora Unesp, 2010. 

BRONCKART, J.-P. Atividade de linguagem, textos e discurso. Por um 

interacionismo sociodiscursivo. [Trad. de Anna Rachel Machado e Péricles 

Cunha]. 2. ed. São Paulo: Educ, 1999. 

______. Atividade de linguagem, discurso e desenvolvimento humano. [Trad. de 

Anna Rachel Machado, Maria de Lourdes Meirelles Matencio et al.]. São Paulo: 

Mercado de Letras, 2006. 

______. O agir nos discursos: das concepções teórica às concepções dos 

trabalhadores. [Trad. de Anna Rachel Machado, Maria de Lourdes Meirelles 

Matencio]. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2008. 

CALVINO. I. Se um viajante numa noite de inverno. [Trad. de Nilson Moulin]. 2. 

ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

CASSIANO, C. C. de F. O mercado do livro didático no Brasil: da criação do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) à entrada do capital internacional 

espanhol (1985-2007). Tese (Doutorado em Educação). PUC-SP, 2007. 



 

 

184 

CAVALLO, G.; CHARTIER, R. História da leitura no mundo ocidental 1. [Trad. de 

Fulvia M.L. Moretto (italiano), Guacira Marcondes Machado (francês), José 

Antônio de Macedo Soares (inglês)]. São Paulo: Ática, 2002. 

CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano 1. Artes de fazer. [Trad. de  Ephraim 

Ferreira Alves]. 13. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

CHARTIER, A-M. Práticas de leitura e escrita: história e atualidade. [Trad. de Ana 

Maria de Oliveira Galvão et al.]. Belo Horizonte: Ceale/Autêntica, 2007. 

CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador. [Trad. de  Reginaldo 

Carmello Corrêa de Moraes]. São Paulo: Editora da UNESP / Imprensa Oficial do 

Estado, 1998. 

______. Do livro à leitura In: CHARTIER, R. (Org.) Práticas da leitura. [Trad. de  

Cristiane do Nascimento]. 2. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2001a, p.77-105. 

______. Cultura escrita, literatura e história: conversas de Roger Chartier com 

Carlos Aguirre Anaya, Jesús Anaya Rosique, Daniel Goldin e Antonio Saborit. 

[Trad. de Ernani Rosa]. Porto Alegre: Artmed, 2001b. 

______. Os desafios da escrita. [Trad. de  Fulvia M.L. Moretto]. São Paulo: 

Editora UNESP, 2002. 

______. Formas e sentido. Cultura escrita: entre distinção e apropriação. [Trad. 

de  Maria de Lourdes Meirelles Matencio]. Campinas (SP): Mercado de Letras / 

ABL, 2003. 

CINTRA, A. M. M. A leitura na educação continuada: uma reflexão. In: CINTRA, 

A. M. M. (Org.). Ensino de língua portuguesa: reflexão e ação. São Paulo: EDUC, 

2008, p. 35-49. 

CITELLI, A. Comunicação e educação. A linguagem em movimento. São Paulo: 

Editora SENAC São Paulo, 2000. 

COLLODI, C. As aventuras de Pinóquio: História de um boneco. [Trad. de Ivo 

Barroso]. São Paulo: CosacNaify, 2011. 

COLOMER, T.; CAMPS, A. Ensinar a ler, ensinar a compreender. [Trad. de  

Fátima Murad]. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

DERRIDA, J. A farmácia de Platão. [Trad. de Rogério Costa]. 3. ed. São Paulo: 

Iluminuras, 2005. 

DETIENNE, M. e VERNANT, J-P. Les ruses de l’intelligence la métis des Grecs. 

Paris: Flammarion, 1974. 

DE MASI, D. O ócio criativo. [Trad. de Léa Mazzi]. Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 



 

 

185 

DUMAZEDIER, J. Sociologia empírica do lazer. [Trad. de Silvia Mazza e J. 

Guinsburg]. São Paulo: Perspectiva: SESC, 1999 [Debates]. 

DUMAZEDIER, J. Lazer e Cultura Popular. [Trad. de Maria de Lourdes Santos 

Machado]. São Paulo: Perspectiva, 1973. [Debates]. 

EARP, F. S.; KORNIS, G. A economia na cadeia produtiva do livro. Rio de 

Janeiro: BNDES, 2005. disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/conhecimento/ebook/ebook.pdf>, acesso em junho de 

2009. 

ECO, U. Cultura de massas e 'níveis' de cultura. In: ECO, U. Apocalípticos e 

Integrados. [Trad. de Pérola de Carvalho]. 6a. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

______. Interpretação e superinterpretação. [Trad. de MF]. 2. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. 

______. Lector in fabula: a contribuição interpretativa nos textos narrativos. [Trad. 

de Attílio Cancian]. 2. ed., São Paulo: Perspectiva, 2008. 

FERREIRA, N.S. de A. A pesquisa sobre leitura no Brasil 1980-1995. Campinas, 

SP: Komedi, Arte e Escrita, 2001. 

FISCHER, S.R. História da leitura. [Trad. de Claudia Freire]. São Paulo: Editora 

UNESP, 2006.  

FOUCAMBERT, J. A leitura em questão. [Trad. de  Bruno Charles Magne]. Porto 

Alegre: Artmed, 1994. 

FOUCAULT. M. A ordem do discurso. [Trad. de Laura Fraga de Almeida 

Sampaio]. 9. ed. São Paulo: Loyola, 2003. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

38. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GATÉ, J-P. Educar para o sentido da escrita. [Trad. de Maria Elena Ortega Ortiz]. 

Bauru, SP: EDUSC, 2001. 

GAELZER, L. Lazer: benção ou maldição? Porto Alegre: Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 1979. 
GERALDI, J. W.  A leitura na sala de aula: as muitas faces de um leitor. 

Disponível em <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_05_p079-

084_c.pdf>, s/d, acesso em 3 de fevereiro de 2011. 

GIARD, L. História de uma pesquisa. In: CERTEAU, M. de. A invenção do 

cotidiano 1. Artes de fazer. [Trad. de Ephraim Ferreira Alves]. 13. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2007, p. 9-36. 



 

 

186 

GINZBURG, C. Raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, C. Mitos, 

emblemas e sinais. [Trad. de Federico Caroni]. São Paulo: Companhia da letras, 

1989, p. 143-179). 

______. O queijo e os vermes. [Trad. de Maria Betânia Amoroso]. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006. 

GUIMARÃES, R.M.O. Editoras Saraiva e Clube do Livro: considerações sobre 

seus projetos populares de leitura e a presença do romance-folhetim de 

Alexandre Dumas. XI Congresso Internacional da ABRALIC - Tessituras, 

Interações, Convergências. USP: 2008, disponível em < 

http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/estudos/ensaios/Abralic2008/ 

ROSANGELA_GUIMARAES.pdf>, acesso em janeiro de 2012.  

GUSDORF, G. Professores para quê?: Para uma pedagogia da pedagogia. [Trad. 

de  MF]. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

HABERMAS, J. Agir comunicativo e razão destranscendentalizada. [Trad. de  

Lucia Aragão]. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002. 

HALLEWELL, L. O livro no Brasil: sua história. [Trad. de  Maria da Penha 

Villalobos, Lólio Lourenço de Oliveira e Geraldo Gerson de Souza]. 2. ed. rev. e 

ampl. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. 

HARGREAVES, A. O ensino na sociedade do conhecimento – Educação na era 

da insegurança. [Tradução: Roberto Cataldo Costa]. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

HOMENS E LIVROS. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 

JAUSS, H. R. A estética da recepção: colocações gerais. In: JAUSS, H. R. et al. A 

literatura e o leitor: textos de estética da recepção. 2. ed. [Trad. de  Luiz Costa 

Lima e Peter Nauman]. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 67-84. 

KATO, M. O aprendizado da leitura. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

KEHL, M. R. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: 

Boitempo, 2009. 

KLEIMAN, A. Leitura: ensino e pesquisa. 3. ed. Campinas, SP: Pontes, 2008a. 

______. Texto e leitor – aspectos cognitivos da leitura. 11. ed. Campinas, SP: 

Pontes, 2008b. 

KOCH, I. G. V. O texto e a construção dos sentidos. 6. ed. São Paulo: Contexto, 

2003. 

______.Desvendando os segredos do texto. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

______; ELIAS, V. M. Ler e compreender. São Paulo: Contexto, 2006. 



 

 

187 

KORACAKIS, T. Uma história em processo: a Companhia das Letras de 1986 a 

2066. In: BRAGANÇA, A.; ABREU, M. (Org.). Impresso no Brasil: dois séculos de 

livros brasileiros. São Paulo: Editora Unesp: 2010, p. 289-301. 

KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. [Trad. de Beatriz Vianna 

Boeira e Nelson Boeira]. 9. ed. São Paulo: Perspectiva: 2007. [Debates]. 

LAFARGUE, P. O direito à preguiça. [Trad. de Otto Lamy de Correa]. São Paulo: 

Editora Claridade, 2003. 

LAJOLO, M. O texto não é pretexto. In: ZILBERMAN, R. (Org.). Leitura em crise 

na escola: as alternativas do professor. 8. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 

1988, p. 51-62. 

______. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1993.  

______;  ZILBERMAN, R. A leitura rarefeita: leitura e livro no Brasil. São Paulo: 

Ática, 2002. 

______;  ZILBERMAN, R. A formação da leitura no Brasil. 3. ed. São Paulo: Ática, 

2009. 

LAVILLE, C. e DIOONE, J. A construção do saber: manual de metodologia da 

pesquisa em ciências humanas. [Trad. de Heloísa Monteiro e Francisco Settineri]. 

Porto Alegre: Artmed; Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

LENCASTRE, L. Leitura: A compreensão de textos. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkhian, 2003. 

LERNER, D. Ler e escrever na escola – o real, o possível e o necessário. [Trad. 

de Ernani Rosa]. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

LINDOSO, F. O Brasil pode ser um país de leitores?: Política para a leitura / 

Política para o livro. São Paulo: Summus, 2004. 

MacDONALD, D. Uma teoria da cultura de massa. In: ROSEMBERG, B.; WHITE, 

D.M. (orgs.). Cultura de massa. [Trad. de O.M. Cajado]. São Paulo: Cultrix, 1973, 

p. 77-93. 

MAGALHÃES, L. M. Representações Sociais da Leitura: Práticas Discursivas do 

Professor em Formação. Tese (Doutorado em Linguística). IEL – Unicamp, 2005. 

MAINGUENEAU, D. O contexto da obra literária. [Trad. de Eduardo Brandão]. 

São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

______. Novas tendências em análise do discurso. 3. ed. [Trad. de Freda 

Indursky]. Campinas, SP: Pontes, Editora da Universidade Estadual de 

Campinas, 1997. 



 

 

188 

______. Discurso literário. [Trad. de Adail Sobral]. São Paulo: Contexto, 2006. 

MANGUEL, A. Uma história da leitura. [Trad. de Pedro Maia Soares]. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1997. 

MARCUSCHI, L.A. Leitura como processo inferencial num universo cultural-

cognitivo. In: BARZOTTO, V. H. (Org.). Estado de leitura. Campinas, SP: Mercado 

de Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1999, p. 95-124.  

MÁRQUEZ, G. G. Cem anos de solidão. [Trad. de Eric Nepomuceno]. 41ª ed. Rio 

de Janeiro: Record, 1995. 

MARX, K. O capital. [Tradução de Reginaldo Sant'Anna]. 25a. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2008. 

MELO, J. M. Os meios de comunicação de massa e o hábito de leitura. In: 

BARZOTTO, V.H. (Org.). Estado de leitura. Campinas, SP: Mercado de Letras: 

Associação de Leitura do Brasil, 1999, p. 61-94. 

MOMENTOS do livro no Brasil. São Paulo: Ática, 1997. 

MORTARA, G. Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.  

MUNNÉ, F. Psicosociología tel tiempo libre: un enfoque crítico. México: Trillas, 

1980. 

NÓVOA, A. Os professores e as histórias da sua vida. In NÓVOA et al. Vidas de 

professores. Porto: Porto Editora, 2007, p. 11-30. 

OLIVEIRA, G. R. de. O professor de português e a literatura: relação entre 

formação, hábitos de leitura e prática de ensino. Dissertação (Mestrado em 

educação), Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2008.  

O PERFIL dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, o que 

almejam - Pesquisa Nacional UNESCO -, São Paulo: Moderna, 2004. 

ORLANDI, E. P. Interpretação: autoria, leitura e efeitos to trabalho simbólico. 3. 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.  

______. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 2. ed. Campinas, SP: 

Pontes, 2000. 

______. A leitura e os leitores. 2. ed. Campinas, SP: Pontes, 2003. 

______. Discurso e leitura. 7. ed. São Paulo: Cortez,  2006. 

PAES, J. P. Por uma literatura brasileira de entretenimento (ou: O mordomo não é 

o único culpado). In: A aventura literária: ensaios sobre ficção e ficções. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 25-38. 



 

 

189 

PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. [Trad. de Bruno 

Charles Magne]. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

PESSOA, Fernando. Obra poética em um volume. Rio de Janeiro: Aguilar, 1972. 

PETIT, M. Os jovens e a leitura – uma nova perspectiva. [Trad. de Celina Olga de 

Souza].  São Paulo: Editora 34, 2008. 

PLATÃO. A república. [Trad. de Pietro Nassetti]. São Paulo: Martin Claret, 2006. 

PLATÓN. Fedón / Fedro. [Intr. trad. y notas: Luis Gil Fernandes]. Madri: Alianza 

Editorial, 2005. 

PUIG, J. M.; TRILLA, J. A pedagogia do ócio. [Trad. de Valério Campos]. 2. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2004. 

RAJAGOPALAN, K. A construção de identidades. In: RAJAGOPALAN, K. Por 

uma linguística crítica – Linguagem, identidade e a questão ética. 2. ed. São 

Paulo: Parábola, 2004a, p.71-6. 

______. Relevância social da linguística. In: RAJAGOPALAN, K. Por uma 

linguística crítica – Linguagem, identidade e a questão ética. 2. ed. São Paulo: 

Parábola, 2004b, p. 37-48. 

RAZZINI, M. de P. G. Antologia nacional (1895 -1969) – Museu literário ou 

doutrina? Dissertação (Mestrado em Teoria Literária). IEL – Unicamp, 1992. 

______. O espelho da nação: a antologia nacional e o ensino de português e de 

literatura (1838-1971). Tese (Doutorado em Teoria Literária). IEL – Unicamp, 

2000. 

______ . São Paulo: cidade dos livros escolares. In: BRAGANÇA, A.; ABREU, M. 

(Org.). Impresso no Brasil: dois séculos de livros brasileiros. São Paulo: Editora 

Unesp: 2010, p. 101-120. 

RICOEUR, P. Tempo e narrativa. [Trad. de Claudia Berlinger]. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2010. 

SANTOS, B. de S. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 

experiência. São Paulo: Cortez, 2000.  

SANTOS SARAIVA, F. R. dos. Novissimo Diccionario Latino-Portuguez. 12. ed. 

Rio de Janeiro: Garnier, s/d. 

SARTRE, J-P. Que é a literatura? [Trad. de Carlos Felipe Moisés]. São Paulo: 

Ática, 1993.  

SCHIFFRIN, A. O negócio dos livros: como as grandes corporações decidem o 

que você lê. [Trad. de Alexandre Martins]. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2006. 



 

 

190 

SCHOPENHAUER, A. Sobre livros e leitura. [Trad. de Philippe Humblé e Walter 

Carlos Costa]. Florianópolis: Paraula: 1994. 

SENECA, L. A. Epistularum moralium - Liber X. Disponível em: 

<http://www.thelatinlibrary.com/sen/seneca.ep10.shtml>, acesso em 16-jan-2012. 

SETTON, M. da G. J. Professor: variações sobre um gosto de classe. Dissertação 

(Mestrado em Sociologia). PUC-SP, 1989.  

SILVA, E. T. da. Elementos de pedagogia e leitura. 3. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. 

______. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova pedagogia da 

leitura. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

SMITH, F. Leitura significativa. [Trad. de Beatriz Affonso Neves]. 3. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 1999. 

______. Compreendendo a leitura: uma análise psicolinguística da leitura e do 

aprender a ler. [Trad. de Daise Batista]. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

SOARES, M. B. As condições sociais da leitura: uma reflexão em contraponto. In: 

ZILBERMAN, R. e SILVA, E. T. da. Leitura: perspectivas interdisciplinares. São 

Paulo: Ática, 1999, p.18-29. 

______. O livro didático como fonte para a história da leitura e da formação do 

professor-leitor. In: MARINHO, M. (Org.) Ler e navegar: espaços e percursos da 

leitura. Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil – ALB, 

2001, p. 31-76. 

SOLÉ, I. Estratégias de leitura. [Trad. de Claudia Schiling]. 6. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 1998. 

STRECKER, M. 1 em cada 7 livros é vendido em casa. In: Folha de S. Paulo, 

23/9/2009, p. E5. 

TARDIF, M. ; LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da 

docência como profissão de interações humanas. [Trad. de João Batista Kreuch]. 

4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

TOLSTÓI, L. Guerra e paz. [Trad. de Rubens Figueiredo]. São Paulo: CosacNaify, 

2011. 

TOMASELLO, M. Origens culturais da aquisição do conhecimento humano. [Trad. 

de Claudia Berliner]. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

VAN DIJK, T. A. La ciencia del texto. 6. ed. Barcelona: Paidós, 1983.  



 

 

191 

VÁRIOS AUTORES. Retratos da leitura no Brasil. Org.: Galeno Amorim. São 

Paulo: Imprensa Oficial; Instituto Pró-livro, 2008. 

VIGOTSKI, L. S. Pensamento e linguagem. [Trad. de Jefferson Luiz Camargo]. 4. 

ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

ZAGO, Nadir et al. (Org.) Itinerários de pesquisa. Perspectivas qualitativas em 

sociologia da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

ZILBERMAN, R. Sociedade e democratização da leitura. In: BARZOTTO, V. H. 

(Org.). Estado de leitura. Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação de 

Leitura do Brasil, 1999, p. 31-45. 

 

Jornais (pela ordem em que aparecem no texto) 
Folha de S. Paulo, 2 de agosto de 2010. 

Folha de S. Paulo, 17 de setembro de 2005. 

Folha de S. Paulo, 23 de setembro de 2005. 

Folha de S. Paulo, 29 de janeiro de 2011. 

Folha de S. Paulo, 31 de janeiro de 2012. 

 

Revistas (pela ordem em que aparecem no texto) 
Época Negócios, n0 37, ano 3, março de 2010. 

Bravo!, Edição Especial, 100 livros essenciais das literatura brasileira., 2009.  

Bravo!, Edição Especial, 100 livros essenciais da literatura mundial., 2009. 



 

 

192 

 

Sites 
<www.dominiopublico.gov.br> 

<www1.folha.uol.com.br> 

<www.ocde.org> 

<www.snel.org.br> 

<www.estantevirtual.com.br> 

<www.atica.com.br> 

<www.iea.usp.br/artigos> 

<www.bndes.gov.br> 

<www.crmariocovas.sp.gov.br> 

<www.caminhosdoramence.iel.unicamp.br> 

<www.blogdogaleno.com.br> 

<www.poiesis.org.br> 

<www.thelatinlibrary.com> 

<http://houaiss.uol.com.br/busca> 

<www.livrariacultura.com.br>



 

 

ANEXO 1 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
Nome completo: ________________________________________ 
 
sexo: (    ) masculino   (     ) feminino 
 
Idade: ___________ 
 
 
1. Dos tipos de livros elencados abaixo, assinale com um X aquele(s) que você costuma ler 
em seu tempo livre.  
(   ) autoajuda      
(   ) best-sellers 
(   ) biografias  
(   ) culinária 
(   ) idiomas 
(   ) literatura brasileira  
(   ) literatura estrangeira    
(   ) pedagogia 
(   ) policiais       
(   ) religiosos       
(   ) técnicos e / ou científicos 
(   ) não disponho de tempo livre para leitura 
 
2. Além de livros, assinale outra(s) leitura(s) que você costuma fazer em seu tempo livre. 
 
(  ) jornais 
(  ) revistas 
(  ) páginas da web 
(  ) outras Quais? 
 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 



 

 

 
 

ANEXO 2 
 

Prezado (o) professor (a), 

 

 Estamos realizando uma pesquisa com professores de português de ensino médio 

da rede pública de ensino da região metropolitana de São Paulo para identificar que 

leituras professores fazem em seu tempo livre.  

 Para tanto, necessitamos de sua colaboração; por isso solicitamos sua resposta ao 

questionário anexo (isso não lhe tomará mais do que cinco minutos). Garantimos que os 

dados colhidos serão usados exclusivamente para efeito de pesquisa acadêmica e que não 

serão repassados a terceiros.  

 Caso deseje qualquer esclarecimento, entre em contato com o pesquisador, por 

qualquer um dos endereços fornecidos abaixo.  

 Desde já agradecemos sua colaboração. 

  

    

     

 

 

 

 

ERNANI TERRA 

Rua Itacema, 100 aptº 131 

04530-050 – São Paulo – SP 

email: ernani@uol.com.br 



 

 

 

 
ANEXO 3 

 
    

SEXO 
(Show 
All)   

    
Respostas     
HÁBITO DE LEITURA Total Do todo Dos Entrevistados 

Auto-Ajuda 54 7% 28% 
Best-Sellers 68 9% 35% 

Biografias 50 7% 26% 
Culinária 31 4% 16% 
Idiomas 77 10% 40% 

Literatura Brasileira 157 21% 82% 
Literatura Estrangeira 96 13% 50% 

Pedagogia 83 11% 43% 
Policiais 23 3% 12% 

Religiosos 65 9% 34% 
Tecnicos-Cientificos 33 4% 17% 

Não Lê 4 1% 2% 
Jornais 136 31% 71% 

web 143 33% 74% 
Revistas 161 37% 84% 

Grand Total 1181   
    

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 


