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 É assim que o gosto que o público popular manifesta pelos espetáculos mais espetaculares ("músic-hall", teatros de "boulevard", circo, grandes produções cinematográficas, etc.) e pelo aspecto mais espetacular desses espetáculos, trajes, música, ação, movimento fantástico e, sobretudo, a paixão por todas as formas de cômico e notadamente por aquelas que tiram seus efeitos da paródia ou da sátira dos "grandes" (imitadores cançonetistas, etc.) são dimensões do ethos da festa, da franca diversão, riso livre que libera, colocando o mundo social de cabeça para baixo, invertendo as convenções e as conveniências.
Bourdieu (1983:91)


Introdução


Via de regra, quando se tematiza a formação de leitores, pensa-se imediatamente na instituição escolar como responsável por essa formação. Não podemos negar que isso seja constatável, já que a possibilidade de aquisição da habilidade de decodificação tem mais êxito mediante a sistematicidade da escola.

Se, entretanto, lançarmos um outro olhar sobre as condições de formação de leitores, haveremos de nos perguntar se as probabilidades de um sujeito se tornar leitor não estariam fora da escola, quanto mais não seja se imaginarmos que dois fatores que impulsionam essa formação se encontram exatamente no espaço extra-escolar: o desejo e a necessidade. Esses dois fatores, que fazem o sujeito procurar pelos mais diversos materiais de leitura, surgem no interior desse sujeito, a partir da intensidade e da premência das suas relações com o mundo, ou seja, dos seus pertencimentos sócio-histórico-culturais.

O próprio conceito de letramento, muito discutido internacionalmente nos nossos dias (Soares, 1998), traz em si a noção de funcionalidade como o atributo essencial das habilidades de leitura e escrita. Define-se a pessoa funcionalmente letrada levando-se em conta  não somente um componente aquisitivo (individual), mas também, e principalmente, um  componente participativo (social), com vistas a uma continuidade produtiva de uso social da leitura e da escrita.
	Uma pessoa é funcionalmente letrada quando pode participar de todas aquelas atividades nas quais o letramento é necessário para o efetivo funcionamento de seu grupo e comunidade e, também, para capacitá-la a continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo para seu desenvolvimento e o de sua comunidade. (UNESCO, 1978:1, apud SOARES, 1998:73)  UNESCO. Revised Recommendation concerning the International Standardization of Educational Statistics. Paris: Unesco, 1978.


O letramento também poderia ser definido de outra forma como “o uso pelo indivíduo de informações impressas e escritas para inserir-se na sociedade, para atingir suas metas pessoais e desenvolver seu conhecimento e potencial”. (Kirsch & Jungeblut, 1990:1-8, apud Soares, 1998:109) KIRSCH, I. S., JUNGEBLUT, A . Literacy: Profiles of America’s Young Adults. Final Report of the National Assessment for Educational Progress. Princeton, N. J.: Educational Testing Service, 1990.

É, portanto, em função da interação que pretende estabelecer na sociedade, em função dos seus objetivos e expectativas (Kleiman, 1989), que cada leitor lança mão das mais diversas estratégias de leitura, diante dos mais diversos materiais escritos. 

Nesse sentido, a matriz do NAEP (National Assessment of Educational Progress), um estudo sobre o letramento dos jovens norte americanos, arrola as seguintes categorias como materiais de leitura e escrita: “signo/rótulo, instruções, memorando/carta, formulário, tabela, gráfico, prosa, índices/referências, notícia, esquema ou diagrama, anúncio e conta/fatura”, todos de uso corrente, extra-escolar.

Vem de Bakhtin (1988:123), tematizando o diálogo na comunicação verbal, através de materiais escritos,  a noção de ato de fala impresso, referindo-se ao livro, ou de reações impressas, referindo-se a críticas, resenhas, as quais, baseando-se em produções anteriores, exercem influência sobre os trabalhos posteriores, pois “qualquer enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui apenas uma fração de uma corrente de comunicação ininterrupta (concernente à vida cotidiana, à literatura, ao conhecimento, à política, etc.)”. É nessa dimensão que estamos pensando os sujeitos, em diálogo através da leitura. Na opinião desse autor, o discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc. É uma dimensão individual que aponta para o social e vice-versa.

Neste texto, portanto, estamos considerando leitura como uma ação deliberada, utilizando ou produzindo materiais escritos, exercida por  leitores diferentes, das mais variadas formas, em busca da consecução dos seus desejos e/ou das suas necessidades de interação, nos mais diversificados contextos, principalmente os contextos culturais, concretos, fora dos muros escolares. “Cabe notar que a leitura que não surge de uma necessidade para chegar a um propósito não é propriamente leitura”, mesmo quando essa necessidade é o próprio desejo, diante, por exemplo, dos textos literários, “textos imprevisíveis”,  já que, nesses textos, segundo Kleiman, “não há objetivos na leitura por prazer. O objetivo é o prazer” (Kleiman, 1989:35;34).

Guimarães & Dias, 2002, em busca de uma reengenharia da sala de aula, capaz de produzir ambientes de aprendizagem que consigam aumentar a flexibilidade, a variedade e a diversidade das ações educativas, citam as metáforas de Thornburg (1998) THORNBURG, D. D. “Campfires in the cyberspace: primordial metaphors for learning in the 21st. Century.” Thornburg Center for Professional Development, 1998. <www.tcpd.org/thornburg/handouts/ Campfires.pdf>
	Acreditamos que um ambiente de aprendizagem amplia a dimensão educacional ao integrar os quatro tipos de espaços descritos nestas metáforas: a fogueira (informação), o poço d’água (conversa/interação), a caverna (conceitos) e a vida (contexto) Cf. Guimarães & Dias, 2002:39: A metáfora da fogueira, por exemplo, representa a capacidade humana de contar histórias, isto é, o mecanismo utilizado pelos nossos ancestrais para passar, de geração para geração, a sabedoria construída e acumulada ao longo dos séculos. O momento das histórias ocorre, via de regra, ao redor da fogueira. 
No caminho para buscar uma fonte de água, a interação social toma forma nas conversas entre amigos vizinhos e viajantes. O poço transforma-se no lugar onde o homem passa a aprender com seus pares. A necessidade de organização nasce no poço e cada participante é tanto professor quanto aprendiz. 
O espaço da caverna coloca nossos ancestrais em sintonia com eles mesmos, permitindo uma introspeção especial. 
O quarto espaço, ou seja, a vida, surge a partir da necessidade do desenvolvimento de algum tipo de manufatura (ou estratégia) para aumentar as chances de sobrevivência. Essa necessidade de desenvolver soluções, no contexto da sobrevivência futura, prepara o homem para enfrentar desafios cada vez mais complexos. (grifos meus, formatação minha)..  

Procurando discutir essas questões, o texto apresentará algumas reflexões sobre a formação escolar e culturas de leitores, apontando para a necessidade de a escola atentar para algumas espécies de textos que circulam na sociedade e que, como experiências culturais dos sujeitos-leitores, poderiam circular na escola. 

Sobre uma formação escolar e cultural de leitores

[...] não adotemos esses espetáculos exclusivos que tristemente encerram um pequeno número de pessoas num antro escuro [...] Não, povos felizes, essas não são as vossas festas! É ao ar livre, sob o céu aberto que deveis reunir-vos e entregar-vos aos doces sentimentos de vossa felicidade [...] Mas quais serão enfim os objetos desses espetáculos? O que hão de mostrar? Nada, se quiserdes. Com a liberdade, onde reina a afluência reina o bem-estar. Plantai no meio de uma praça uma haste coroada de flores, reuni o povo e tereis uma festa. (GOULEMOT, 1991:385) 


Edson Gabriel Garcia (apud Abreu, 1995:150), discutindo as possibilidades de uma política pública para a leitura, defende que ela deve aparelhar-se com equipamentos e pessoas e que é preciso ter um corpo sólido, formado basicamente por três tipos de instituições: escolas, bibliotecas e centros culturais.

Cumprindo cada um o seu papel, esses três tipos de instituições poderão integrar ações, no sentido de subsidiar os leitores em seus processos de formação. Walda Antunes (apud Abreu, 1995:138) visualiza uma preocupação com a formação escolar de leitores, no sentido de que a escola integre a cultura em seu entorno, no momento presente da vida dos sujeitos, a fim de que a leitura lhes seja de fato significativa.

Entendemos que ao puxar os fios vem à tona a preocupação de ver a vida na escola, na sala de aula e não considerar a ação da educação e da escola como preparação para a vida. É preciso que a criança leia a vida, integre a escola à vida, leia a escola e use a leitura na vida. 	

	
Continuando o mesmo movimento de integração, a  autora, inclui o papel da biblioteca, preocupando-se não somente com os tenros leitores-alunos em formação, mas também os leitores-professores e a comunidade.
É preciso creditar à biblioteca na escola e fora dela o significado amplo como centro de recursos para aprendizagem, capaz de propor e oportunizar alternativas pedagógicas amplas, convertendo-a em centro difusor de leitura de apoio à formação e atualização do professor, de informação geral, animação cultural e desenvolvimento comunitário; só assim a sala de aula, ao invés de apresentar o conhecimento pronto deverá gerar, conduzir e produzir o conhecimento. (Antunes, apud Abreu, 1995:138-9)

Nesse sentido, em se tratando da dimensão social da formação de leitores, pelo ponto de vista da cultura escrita, a biblioteca – extra-escolar ou não - pode significar um dos pontos de encontro de uma comunidade, a ser considerada nas políticas de leitura. Em 1975, Barker e Escarpit, na realidade européia, já visualizavam a mobilidade como a possibilidade de uma nova concepção de biblioteca, tida antes como local de conservação. Visualizavam também uma intersemiose na leitura pública, quando apontam a utilização de recursos de todos os outros meios de comunicação:

mobilidade de acervo, constantemente renovado para acompanhar uma produção cada vez maior e mais variada; mobilidade do livro mesmo, que não fica mais circunscrito à sala de leitura mas circula entre a população; mobilidade do centro de distribuição, que se subdividiu e vai ao encontro do leitor no âmbito de sua vida cotidiana; mobilidade do equipamento, que utiliza os recursos de todos os outros meios de comunicação para acompanhar, facilitar e prolongar o constante contato entre livro e leitor; e mobilidade da clientela, que não fica limitada mais a uma camada social ou a um grupo de bibliófilos, mas reflete as infinitas variantes de uma sociedade em processo de transformação (p. 132).


Chartier & Hébrard (1995:234) também abordam a leitura pública, como uma atividade cultural possível para todos, em diferentes espaços: lugares onde há vida, trânsito, trabalho, lazer podem tornar-se locais de depósito e empréstimo de livros.

Se, como Foucambert (1994:149), considerarmos que ser leitor significa sentir-se parte de uma comunidade de preocupações que nos situam, o que este autor chama de “cidade-leitura” enfatizaria, em todas as áreas da cidadania, as condições que permitem um verdadeiro exercício do recurso à escrita: na creche, na escola, nas atividades extra-escolares, na biblioteca, nas empresas, na animação e formação de adultos, nos serviços coletivos, abrangendo presença e animação de escritos variados e os meios postos à disposição do público (ferramentas e ajudas técnicas).

Falar da disposição do público é falar em pluralidades e especificidades de grupos e sujeitos diversos, em espaços culturais diversos, aos quais os educadores precisam dirigir sua atenção. Por exemplo, sabemos das dificuldades por parte dos educadores para segurar na escola os jovens que por ali têm o direito de passar. Trabalhando com a noção de estilo de vida das culturas juvenis, Herschmann (2000:63) chama a atenção  para o fato de que analisamos uma sociedade que opera a partir de múltiplas referências. Há músicas que, produzidas ou largamente consumidas por eles, têm mais a ver com o mundo dos jovens, cujos estilos de vida estão em constante construção, nos quais linguagem, vestuário, músicas, danças, discursos e trajetos urbanos formam um universo cultural no qual se desenrolam sociabilidades, definem trajetórias, constroem sentidos e territorialidades. 

Este mesmo autor, abordando a constituição do funk  e do hip-hop, acredita que o modismo e o mercado, longe de diluírem o estilo de vida do grupo, podem se constituir - a depender da atuação desses sujeitos, não como consumidores, mas como produtores -, em condição básica para a sua repotencialização na cultura contemporânea. 

Um outro exemplo de possibilidades diversas de produção de leitura encontra-se nos trabalhos de educadores que tratam da verbovisualidade, da educação do olhar, nesse nosso mundo contemporâneo, tão bombardeado e, ao mesmo tempo, tão enriquecido com imagens de naturezas diversas:

As tecnologias da imagem e as linguagens podem servir a uma educação que favoreça a reapropriação dos sentidos latentes nas formas imagéticas e nas fricções entre as diferentes linguagens. Hoje, é mais do que urgente a escola assumir seu papel de estimular a constituição de sujeitos que compreendem sua autonomia como "sujeitos do olhar" e sua condição presente de "objetos das imagens"; privilegiando a intertextualidade, viabiliza-se o “trânsito” de diferentes textos, mesclando-os, assimilando-os, contradizendo-os, ecoando-os, envolvendo enfim sua materialidade em diferentes suportes. (Célia Belmiro et al, apud Paiva, 2003) 

Por outro lado, pelo ponto de vista das artes, Sevcenko entrevê a ética e a estética das ruas do século XXI, melhor dizendo, uma antiestética das ruas, em que 

a idéia era repor no centro da cena tudo o que estava sendo excluído dela, a natureza, as cidades, as comunidades, as ruas, os corpos, a comunhão pela festa franca e aberta, dançada sob o azul do céu.
(...) Ao fundo, grandes caixas de som e os indefectíveis toca-discos de dois pratos, onde os DJs se revezam, atraindo a população local para uma grande folia a céu aberto.  (SEVCENKO, 2001:129-30)

Onde estariam as práticas leitoras desses sujeitos? Que outras produções culturais chamam sua atenção? Para onde se inclinam seus interesses e seus desejos?

Dentro dessa mesma perspectiva escolar e cultural, encontra-se um outro tipo de formação para o qual os professores e a escola precisam urgentemente se instrumentalizar, em virtude da premência que as tecnologias imprimem às formas de acesso aos saberes e aos quereres, bem como às possibilidades de construção de conhecimentos.

Nesse sentido, Ângela Belmiro (2002:19), preocupada, por um lado, com a ação da escola sobre os sujeitos-alunos que se encontram em sua esfera de atuação, constata que 

 a linguagem oral, a escrita e o ciberespaço convivem na sociedade e na cultura, ao lado de outras linguagens não-verbais constituidoras do sujeito, e precisam conviver também na escola, que se propõe formadora de sujeitos capazes de conhecer o mundo em suas múltiplas dimensões.

Por outro lado, a mesma autora, voltando-se para a necessidade de instrumentalização dos educadores, argumenta a favor de um trabalho cada vez mais consciente: conviver com os paradoxos do mundo contemporâneo, de forma consciente, pode ser um caminho para transformar a educação em poderosa arma no combate às exclusões e na criação de cidadãos atuantes.

Pesquisadores como Pierre Lévy  tematizam uma complexidade semiótica utilizada pela hipermídia, exemplificando com o hipertexto, no intuito de ressaltar a importância da atuação dos leitores no estabelecimento de percursos de leitura:

“tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, imagens, gráficos ou partes de gráficos, seqüências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um deles, na maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto significa portanto desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira” (Lèvy, 1993:33).

Freitas (apud Paiva, 2003) apresenta ainda outras formas de produção de leitura dos textos, principalmente no campo da Literatura, como criação pessoal dos leitores, com a possibilidade de edição própria: 

	Na tela do computador, o leitor seleciona  um texto que reside numa reserva de informação possível, fazendo uma edição para si, uma montagem singular. Nesse sentido, seu ato de leitura é uma atualização das significações de um texto, já que a interpretação comporta também um elemento de criação pessoal. Enfim, o suporte digital está permitindo novos tipos de leitura e escrita e pode-se até falar de uma leitura e escrita coletiva e até de uma autoria também coletiva.

Marcuschi (2000: 107), considera não somente a relação oralidade/escrita em textos como o bate-papo e o correio eletrônico Cf. FONSECA, Lúcia de Carvalho.  A linguagem da Internet: entre o dito e o escrito. CEFET-MG, 2001.
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, mas também chama a atenção para o surgimento de uma série de novos gêneros textuais, anunciando, com o exemplo do hipertexto, a necessidade de práticas educativas condizentes:

“o hipertexto acarretará redefinições curriculares, revisão e identificação de fontes e estabelecimentos de um corpo de conhecimentos que possibilite a ordenação do fragmentário. Exigirá a solução dos problemas relativos à noção de relevância e, não por último, teremos que rever nossos sistemas de classificação e ligação dos conhecimentos”  (MARCUSCHI, 2000:107-108) .

Assim, pesquisadores da área da Comunicação, da Ciência da Informação, das Letras e da Educação vêm levantando questões pertinentes, no tocante a um uso do ciberespaço na escola, lembrando que não basta disponibilizar o uso das máquinas e das tecnologias, mas, sobretudo, urge propiciar o desenvolvimento de estratégias metacognitivas, para que os leitores se utilizem da cibercultura, de uma forma sensível e crítica, para construção seletiva e consciente do seu próprio conhecimento, em sintonia com os conhecimentos produzidos pela humanidade. 

De toda forma, são apresentados neste texto diversos pontos de vista sobre a leitura, cada um com um propósito, mas sempre com aquele de atingir os leitores em suas especificidades individuais e sociais. Concordando com Gustavo Bernardo (apud Serra, 2002:132), tomo esta e outras escritas como uma possibilidade de produção de leitura:

	É dessa maneira que leio a leitura: como um gesto pessoal e social. O gesto é pessoal porque mostra-se metonímia da nossa vontade maior de tentar entender o mundo, assim como o gesto de escrever revela-se metonímia da nossa vontade maior de tentar mudar o mundo.



Considerações e perspectivas


Os educadores atuais são cautelosos diante de metáforas como aquelas sugeridas por Thornburg 1998 (apud Guimarães & Dias, 2002), entretanto poderiam ser exatamente essas as possibilidades de retomar o ser humano em sua ancestralidade, sem abandonar nenhuma invenção ou conquista da humanidade, mas, muito pelo contrário, acumulando-as, no sentido de se tornar um ser mais íntegro, menos fragmentado em suas dimensões, em suas múltiplas inteligências: lingüística, lógico-matemática, musical, cinestésica, visual/espacial, interpessoal e intrapessoal (Gardner, 1995), em seus processos de construção de conhecimento.

Poderíramos nos perguntar aonde as práticas leitoras, implementadas na escola ou nos espaços culturais, estarão levando os leitores que pretendemos formar? Estarão eles vivenciando momentos ao redor da fogueira, tendo oportunidades leitoras ou mesmo “oralizadoras” de usufruir da sua cultura, construída e acumulada ao longo dos séculos? Estarão eles, no poço d’água, como professores ou aprendizes, partilhando leituras e experiências leitoras? Estarão eles ainda, buscando clarear para si, no espaço da caverna, as concepções que subjazem a suas ações de leitores ou de formadores de leitores? E, principalmente, estarão essas práticas leitoras sendo úteis para a vida, aumentando-lhes as chances de sobrevivência, as chances de enfrentar desafios, atendendo as suas múltiplas inteligências, em suas necessidades cognitivas, afetivas, emocionais, sociais?

Poderíamos nos perguntar, ainda, mediante a necessidade de desenvolver estratégias, no campo da formação de leitores, quais são as perspectivas -  objetivos implícitos e explícitos -  das ações implementadas por entidades e instituições, ou, e sobretudo, de ações futuras que todos nós planejamos implementar para o estabelecimento de práticas leitoras? A propósito, as palavras de Zilberman (apud Abreu, 1995:128) dialogam, nesta nova década, neste novo século, com todos aqueles que buscam novas práticas para a concretização de um país “feito de livros” A autora se refere à célebre frase – citada no início do seu texto, à página 123 -, que Monteiro Lobato pronunciou diante da Biblioteca do Congresso, em Washington: “Um país se faz com homens e livros”. Era a abertura da Mesa-redonda do 7º COLE (Campinas, 1989) – De leitor para leitores: políticas públicas, e programas de incentivo à leitura -, mas a demanda continua atual.: 

	Eis por que esperamos que respondam a essa questão primordial: que políticas sugerem para os novos tempos, na hipótese de que eles se aproximam? Em outras palavras, que medidas desejariam ver tomadas ou que metas gostariam de estabelecer como prioritárias para encaminhar a solução de nossas dificuldades já provectas? Busquemos assim projetar idéias, e não recapitular o que fizemos.

Essas são reflexões a respeito do alargamento e da abertura a práticas cada vez mais diversificadas de leitura, nos mais diferenciados espaços, para ocupar os discursos e as práticas de quem, como eu, com o olhar voltado para as manifestações culturais, se encontra no interior da escola, ocupada com a formação de formadores de leitores.
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