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Um grUpo em mUdança: os livreiros 

e o saber profissional

Resumo

O artigo analisa como uma atividade produtiva, o comércio 

de livros, atua como elo unificador de um grupo. Centrado 

na figura do livreiro como o protagonista deste mercado, 

o texto explora a dupla matriz do objeto-livro, cultural e 

material, que acaba por definir uma estrutura dúbia, onde 

coexistem o promotor da cultura e o negociante de mer-

cadorias. No plano microssociológico, busca-se entender 

a tensão, presente na formação profissional, entre o saber-

-fazer aprendido na lida diária (em uma prática que recons-

trói o modelo mestre-aprendiz), frente ao aprendizado 

academicista. No plano macrossociológico, as mudanças 

na forma de venda de mercadorias em geral e a reformu-

lação da prática de leitura impõem a criação de estratégias 

de adaptação frente ao novo mundo informacional. O es-

tudo deste caso permite explorar as sociabilidades do gru-

po e o processo de construção de uma visão de mundo 

compartilhada fora dos espaços oficiais de formação pro-

fissional. 

a CHanging groUp: THe booK sellers 

and THe professional edUCaTion

Abstract

The article examines how a productive activity – the book 

market – acts as a unifying bond for a certain group. Cen-

tered on the figure of the book seller as the protagonist of 

this market, the paper explores the double matrix of the 

book-object, cultural and material, which ultimately sets 

a dubious structure within which both the promoter of 

culture and the dealer coexist. On the micro-sociological 

level, we seek to understand the tension at the vocational 

education between the know-how learned in their daily 

works (in a routine that reconstructs the master-appren-

tice model), and the academic learning. On the macro-

-sociological level, the changes in the way goods in general 

are sold and the reshaping of the reading habits impose 

the introduction of strategies of adaptation towards the 

new world of information. The study of this case allows 

us to explore the sociability of the group and the process 

of building a shared vision of the world outside the official 

spaces of vocational education. 
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