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RESUMO: Neste trabalho apresentamos resultados de uma pesquisa 
bibliográfica sobre avanços históricos e popularização da leitura. O nosso 
objetivo foi descrever a popularização da leitura, enfatizando que os avanços 
ocorridos desde os primórdios foram fundamentais para a formação de leitores 
competentes e críticos. Esse estudo se baseou nos seguintes autores: 
BARBOSA (1994), SOLÉ (1999), KLEIMAN (2004), NEDER e POSSARI 
(2001), PIZANI, PIMENTEL E ZUNINO (1998). De acordo com os autores 
estudados, entendemos que o leitor que lê textos variados adquire melhor 
leitura de mundo o que viabiliza uma atuação cidadã crítica, formação reflexiva 
dos alunos, desde que saiba buscar a avalanche de informações advindas 
destes textos. 
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iINTRODUÇÃO 

 

O livro antes um objeto de arte, atendendo a crescente demanda da 

sociedade de consumo, se transforma em mercadoria e perde a 

primazia como suporte da escrita: jornais periódicos, cartazes 

publicitários, rótulos, embalagens, letreiros luminosos etc. incentivam 

o leitor ao exercício cotidiano da leitura. A leitura ao longo dos 

séculos vai perdendo seu caráter público e sonoro e se transforma 

numa forma dinâmica, silenciosa íntima do leitor se divertir, se 

informar, se orientar, imaginar, criar; participar. (BARBOSA, 1994. p. 

95) 

Até o final do século XVIII, os livros eram considerados como obra de 

arte. A leitura se restringia apenas a esses livros. Dessa forma, poucas 

pessoas tinham acesso à leitura. Com o passar dos tempos isso foi mudando, 

pois “o livro antes objeto de arte, passa a ser um produto de consumo de 

massa”. (BARBOSA, 1994. p. 96). Foi então que, outros portadores da escrita 

começaram a circular entre a população, mudando assim, o uso e a função da 

leitura passa ser uma fonte de informação e conhecimento.  

Neste trabalho apresentaremos resultados de uma pesquisa bibliográfica 

sobre avanços históricos e popularização da leitura. Para que conseguíssemos 

alcançar o objetivo da nossa pesquisa, essa foi baseada nos seguintes autores: 

BARBOSA (1994), SOLÉ (1999), KLEIMAN (2004), NEDER e POSSARI 

(2001), PIZANI, PIMENTEL E ZUNINO (1998). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Muitas mudanças ocorreram em relação ao ato de ler. O leitor do século 

XVIII não trazia o texto para a sua realidade vivida, diferentemente da maioria 

dos leitores da atualidade que, muitas vezes, ao ler consegue ir além do que 

está escrito, o leitor faz uma ligação entre o texto e o contexto vivenciado. 

Segundo, Barbosa (1994, p. 94) “foi um longo percurso até a concepção atual 

de leitura, na qual o leitor, seletivamente, pontua blocos de significados que se 

encontram para ir além do texto escrito”. 

No século XVIII, nas escolas, as crianças aos sete anos eram instruídas 

a memorizar o que os mestres falavam, pois, o que era considerado como 
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“saber era o saber de cor” (BARBOSA, 1994. p. 98). No entanto, nesta época, 

as pessoas que sabiam ler, liam em praça pública para as demais que não 

tinham afinidade com a leitura. Assim, a leitura dos leigos baseava-se no ouvir.  

Com o passar dos tempos algumas regras foram ditadas nos mosteiros 

sobre a leitura em voz alta, pois, ao mesmo tempo em que uns monges 

queriam ler outros precisavam descansar. São Bento então, ordenou que o 

monge que desejasse ler deveria fazer uma leitura silenciosa, pois, “[...] se 

alguém deseja ler para si que leia de maneira que não perturbe os outros” 

(BARBOSA, 1994. p. 99). Sendo assim, neste período começou a prática da 

leitura silenciosa. 

A leitura silenciosa tornou-se um ato difícil, pois os manuscritos eram 

complicados para ser entendidos apenas com a leitura dos olhos. Barbosa 

(1994, p. 100) ressalta que: 

O manuscrito apresentava vários recursos visuais que auxiliavam o 

leitor no ato da leitura: não havia espaço em branco entre as 

palavras; a ortografia ainda não estava normatizada (escrevia-se 

conforme pronunciava); a pontuação não existia; a letra gótica era de 

difícil visualização; o espaço gráfico tinha diagramação complexa, no 

qual o texto base vinha acompanhado de notas marginais.  

Entretanto, o leitor precisava exercitar muito o olhar e a memória para 

conseguir decifrar os textos através da leitura silenciosa, pois como diz 

Barbosa (1994, p. 100). “[...] separar o movimento dos olhos dos movimentos 

da laringe foi uma longa e sofrida aprendizagem”.  

As novas regras de normatização dos textos constituídas pelos 

gramáticos de Carlos Magno, contribuíram com os avanços das técnicas de 

reprodução de manuscritos, tornando-os mais legíveis e proporcionando assim 

estratégias de leitura mais eficazes. Assim, a leitura silenciosa foi conquista de 

forma gradativa e foi difundida no âmbito universitário; mas o hábito de ler mais 

uma vez se restringe aos mosteiros religiosos; em que os monges são providos 

pelo ato de ler. Nesse aspecto Barbosa (1994, p. 101) afirma que, “[...] a cultura 

de leitura mais uma vez volta a se exilar nos mosteiros religiosos onde os 

monges passam a viver para os livros [...]”.  
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No interior dos mosteiros o poder da leitura se restringia aos monges, 

mas no mundo lá fora ocorria transformações: crescimento das áreas urbanas; 

aumento das atividades comerciais e manufaturados. Com a evolução da 

sociedade, a igreja perde o controle do ensino, a educação torna-se laica e 

particular.  

As universidades ganham um novo aliado: o livro. Professores e alunos 

eram editores dos seus próprios livros, tornando assim o comércio livreiro mais 

acessível. Com isso, o aumento de leitores foi significativo, tendo como 

emergência uma forma mais ágil da escrita. Para solucionar esses problemas 

enfrentados pela escrita, Gutenberg inventou a imprensa nos meados do 

século XV. 

Com os avanços econômicos e sociais, surge a necessidade da 

educação para todos. As pessoas analfabetas eram consideradas 

desadaptadas da sociedade vigente, as carências de educação já não 

satisfaziam a instrução habitual proporcionada pela igreja. As pessoas exigiam 

um ensino diferente, ou seja, buscavam um ensino que abrangesse diversas 

áreas do conhecimento. Nessa perspectiva Barbosa (1994, p. 102) discorre 

que:  

Por um lado, a igreja não tinha estrutura para atender à crescente 

demanda. De outro lado, as necessidades de instrução já não 

correspondem ao ensino tradicional oferecido por ela: a nova clientela 

exigia um ensino mais pragmático, baseado nos rudimentos da 

leitura, escrita e aritmética.  

A expansão da alfabetização foi meramente urbana, pois a população 

rural necessitou esperar um tempo a mais para que a educação chegasse até 

eles. Nesta época, a técnica de xilogravura e impressão em tecido era comum 

e a circulação de papel se tornou ampla pela Europa; os textos escritos 

aumentavam aceleradamente e a leitura visual se tornou praticamente um 

hábito. 

Segundo Barbosa (1994), Gutenberg foi o principal responsável pela 

mudança da propagação da palavra religiosa, em que os ritos encenados 

fossem substituídos pelo ritual da letra impressa. Lutero foi o primeiro religioso 

que começou a propagar esse ato. Sendo assim, ele tem em seu domínio, um 
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recurso poderoso para que a doutrinação se expandisse de forma rápida e 

eficiente. O único requisito para que isso acontecesse de fato, era que a 

população soubesse como funcionava esse novo propagador da fé, ou seja, 

era preciso que soubessem ler. Assim, a leitura torna-se uma necessidade para 

os fiéis. 

Nesse sentido Barbosa (1994) ressalta que não demorou muito e as 

mensagens de Lutero se espalharam por vários países da Europa era “[...] 

como se os anjos tivessem tornado mensageiros delas [...]”. (BARBOSA, 1994. 

p. 103).  

Vendo a necessidade que os fiéis tinham em relação ao ato de ler, 

Lutero aponta a escolarização como uma obrigatoriedade, pois para ele a 

leitura e o contato com o livro era a ligação direta com Deus. Pois a salvação a 

ser alcançada, dependia de cada ser humano, isso se estabelecia na relação 

direta com o livro e este era “[...] companheiro inseparável do homem”. 

(BARBOSA, 1994. p. 103). 

Até o final do século XVI, os leitores tinham contato apenas com os 

livros sacros. Assim, livros considerados como obras profanas na época 

(almanaques, calendários, contos populares e amorosos), começam a invadir o 

mercado, tendo grande sucesso nas camadas mais carentes. Sendo assim, 

dois tipos de leitores surgem neste período. Um leitor que se apreende ao livro 

e a leitura na tradição oral com elementos de coesão familiar. O outro é um 

leitor solitário e silencioso que faz da escrita uma linguagem para seus olhos. 

No século XVIII, o número de escritores cresceu aceleradamente, mas, 

eles não podiam contar com o lucro na venda de suas obras, pois, os direitos 

autorais eram monopolizados pelos editores. 

Neste período, os romances considerados como literatura inferior e não 

eram bem concebidos pela população, principalmente quando abordavam 

relações amorosas. Os romancistas nem colocavam sua identificação na capa, 

com medo de banalização.   Mas, nesta época em 1761, Rousseau publica La 

Nouvelle Heloise. Este foi o best-seller da época. A procura foi tão grande que 

o fornecimento de exemplares se esgotou. De tal forma que a opção para 
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atender a população era o aluguel do livro por dia e até mesmo por hora. Esse 

fato marcou uma grande revolução na história da leitura, no final do século 

XVIII. 

Nessa mesma época, começa a ser divulgada a literatura infantil, dando-

se ênfase à educação e orientação para os pais nos cuidados com as crianças, 

considerando-se a mente e o afeto delas, para que no futuro possam se tornar 

adultos felizes e úteis. Nessa perspectiva, Barbosa (1994, p. 105) considera 

que, “Não se lia para gozar a literatura, mas para lidar com a vida e, 

especialmente, a vida familiar”. 

Assim, percebe-se que a leitura com o passar dos tempos vai se 

tornando cada vez mais necessária para que a população consiga alcançar os 

diversos avanços que a sociedade exige. 

O leitor cada vez mais exigente faz acontecer várias transformações nos 

meios de circulação da cultura. O número de leitores cresceu nas diversas 

camadas da população graças à ação da escola.  

Com os avanços ocorridos, as pessoas sentiam cada vez mais a 

necessidade de ler, pois para se orientar nos ambientes urbanos era preciso 

saber ler, pois eles estavam modernizados com: letreiros comerciais, cartazes 

publicitários, placas de ruas, numeração residencial, entre outros. Nesse 

sentido, aumenta a procura de vagas nas escolas e o ensino passa a ser mais 

qualificado, adaptando-se a nova situação da sociedade.  

A alfabetização se estende em todas as camadas da população. A 

escola é a principal mediadora da criança com a cultura através da leitura e da 

escrita. A aprendizagem escolar é marcada por certa modalidade de leitura e 

escrita sendo considerada como parte inicial da alfabetização.  

De acordo com Barbosa (1994), no século XVIII Viard foi um dos autores 

que contribuiu muito com os avanços da escolarização. Assim, Viard 

considerava que a alfabetização das crianças deveria partir do simples para o 

complexo, ao ensinar a criança a ler era preciso iniciar-se pelas menores 

unidades do som da língua, fazendo uma combinação entre som e grafia. O 
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principal objetivo dele era que as crianças conseguissem ler, além disso, era 

fazer as crianças a pensarem. Pois, “Viard não considera a leitura como um 

processo mecânico de decifração, mas uma elaboração ativa do pensamento 

em busca da compreensão” (BARBOSA, 1994, p. 107). 

 É importante frisar que, de acordo com Barbosa (1994) há muito tempos 

Viard enfatizava que através da leitura o pensamento era ativado para a 

compreensão do texto. 

Assim, Pizani, Pimentel e Zunino (1998, p. 26) ressaltam:  

A leitura é concebida como um processo baseado na compreensão 
da mensagem, longe de ser um aspecto passivo da comunicação, a 
leitura é um processo eminentemente ativo, através do qual o leitor 
constrói o significado do texto.  

Estes autores corroboram que a leitura vai além dos códigos escritos, 

mas deixa explícito que, o processo de leitura se baseia na análise, no 

entendimento do que leu, extraindo algumas considerações. Nessa dinâmica, 

vale ressaltar que a leitura é um ato em que o leitor constrói significado do que 

leu, posicionando-se criticamente diante do que está exposto. 

A leitura gradativamente está se tornando cada vez mais necessária 

para a ampliação do conhecimento e possibilidades da população. Apesar de 

termos inúmeros acervos bibliográficos, a leitura diária da população é baseada 

na busca da informação desejada e assim a leitura passou a ser seletiva. 

Mediante esse pressuposto Barbosa (1994, p. 109) considera que: 

A necessidade de conhecimento e ampliação de suas possibilidades 

através da escrita mobilizou a humanidade em direção a novos vos. 

E continua em ritmo alucinado rumo às estrelas. Enquanto isso, os 

olhos se deslocam de uma página impressa para a tela de uma 

televisão [...]. 

Assim, podemos constatar que muitos avanços ocorreram tanto em 

relação à escrita quanto à leitura.  

Toda atividade de leitura precisa considerar a significatividade para o 

indivíduo, oferecendo-lhe, inclusive, desafios que o leve a insistir na leitura do 

texto e que os objetivos e propósitos são fundamentais para garantir a 

compreensão do texto. 
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     Para Solé (1999, p. 93), “o bom leitor não lê todos os textos que 

circulam socialmente da mesma maneira”. Neste caso, os objetivos atribuídos a 

um texto podem ser muito variados. 

     Sobre esse aspecto, Kleimam (2004, p. 30), destaca que no contexto 

escolar não há prática de estabelecer objetivo e propósitos claros para a 

leitura, pois: 

Encontramos o paradoxo que, enquanto fora da escola o estudante é 
perfeitamente capaz de planejar as ações que o levarão a um objetivo 
pré-determinado (por exemplo, elogiar alguém para conseguir um 
favor), quando se trata de leitura, de interação à distância através do 
texto, na maioria das vezes esse estudante começa a ler sem ter 
ideia de onde quer chegar, e, portanto, a questão de como irá chegar 
lá nem sequer se põe.   

 

     Para Orlandi (apud NEDER e POSSARI, 2001, p. 18), “a leitura não é 

simples decodificação de sinais, mas a busca de significações, marcadas pela 

interlocução entre leitor e produtor do discurso”. Neste processo, há 

desencadeamento da compreensão textual, assegurado pelo sujeito que 

interfere diretamente no conteúdo e se posicionando criticamente diante do 

exposto. 

Mas, ainda hoje muitas pessoas e até mesmo as escolas consideram 

como objetos de leitura apenas os impressos, esquecendo-se que os avanços 

continuam acontecendo e a tecnologia está constantemente em nosso meio, 

exigindo um leitor com um olhar muito mais aguçado em busca de informações 

implícitas para conseguir chegar à compreensão do que se deseja. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O nosso objetivo foi descrever a popularização da leitura, enfatizando 

que os avanços ocorridos desde os primórdios foram fundamentais para a 

formação de leitores competentes e críticos.  

De acordo com os autores estudados, entendemos que o leitor que lê 

textos variados adquire melhor leitura de mundo o que viabiliza uma atuação 
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cidadã crítica, formação reflexiva dos alunos, desde que saiba buscar a 

avalanche de informações advindas destes textos. 

Assim, a formação de bons leitores no contexto escolar exige do docente 

planejamento, diversificação de atividades de textos, principalmente, 

entendimento de que o indivíduo deve ser preparado para enfrentar situações 

reais da vida. 
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