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Introdução: Situando a palavra

A partir das mediações do letramento, do trabalho e do contexto da modernidade, o pôster pretende retratar a pesquisa “O letramento no contexto da pós-modernidade” “tecida” a partir do diálogo triangular entre o aporte teórico da teoria da modernidade e da cultura (referenciada nos trabalhos de Bakhtin, Castoriadis e Certeau), a contribuição de 13 alunos trabalhadores e de sua professora que me ofereceram suas “palavras” numa entrevista coletiva (tipo grupo focal com a temática “escola, letramento e trabalho”) e as análises efetuadas no decorrer da  construção da pesquisa. Nessa entrevista apareceu o trabalhador explorado e submisso mas que resiste e luta procurando um conhecimento mais amplo para compreensão e inserção no mundo social. Observei que almejam, principalmente para seus filhos, uma melhora na condição de vida reconhecendo na leitura e na escrita um dos processos para a posse dos direitos sociais que a vida lhes tem negado. 

1 Mapeando o contexto: o discurso hegemônico da globalização

Com as transformações nas áreas relativas ao modo de produção, as tecnologias de informação e a democracia política, a palavra ganha novos contornos nessa era de crise em que vivenciamos novas maneiras pelas quais experimentamos o tempo e o espaço (Harvey, 1992). A globalização deve ser observada como uma estratégia do capital para romper as regulações, no contexto das transformações sociais em que a pós-modernidade não é um movimento único e acabado, mas que perpassa os diferentes âmbitos da vida. Da ênfase no capital deriva-se, por um lado, um percurso para o estabelecimento, cada vez mais sofisticado, da desigualdade e, por outro, da centralidade dos meios grafocêntricos. Parece que a única forma de manejarmos a incerteza proveniente dessas transformações tem sido a supressão do debate num processo, paradoxal, de grande produção e circulação de discursos. 

Diversos autores ressaltam a centralidade do trabalho como criador da condição humana, bem como a possibilidade de transformação de seu potencial criador em alienação. Vivemos num mundo em que as maravilhas da tecnologia misturam-se com os horrores da miséria absoluta. Essa realidade foi vivenciada na entrevista com expressões tais como, estar desempregado, procurando um emprego já há algum tempo ou passando por uma situação difícil. Nesse cenário, a linguagem como um fenômeno humano, ganha uma relevância particular. Por um lado avançam-se os estudos na área relacionando os elementos ideológicos no contexto das relações sociais (interações) e na construção social do conhecimento. Por outro, o pós-modernismo afirma a linguagem como “a” realidade produzindo uma sujeição do sujeito e negando sua possibilidade reflexiva (Wood, 1999, p. 11). Essa constatação evidencia a relação entre linguagem e sociedade. Comparando essa perspectiva com a perspectiva de Bakhtin (1997) em que a língua é concebida como “expressão das relações e lutas sociais veiculando e sofrendo o efeito dessa luta, servindo ao mesmo tempo, de instrumento e de material” (Yaguello, 1997, p. 17) reforçamos a necessidade de resgatar  a importância do espaço da palavra como mais um espaço de atuação na arena da luta social.

2 No contexto da globalização, a educação e o letramento na realidade brasileira: o sentimento e a luta dos alunos

A velocidade da informação provoca uma mudança radical do que é o sentido do conhecimento e a captura da informação. Estamos na era do tempo real, do instante, do fragmento constituindo um processo de homogeneização que oculta, conforme Geraldi (s/d, p. 7) que é a sociedade atual que imagina um futuro e com base nesta “memória de futuro” seleciona do passado os valores, saberes e conhecimentos que quer ver realizados. Nesse processo, três questões mostram-se fundamentais: qual a sociedade de futuro desejada, quais as experiências do passado instrumentalizam a  construção dessa sociedade futura e quem, na sociedade contemporânea, responde às perguntas anteriores e define as formas de implementar o projeto que elabora. Nesse aspecto vale diferenciar educação e escolarização. A idéia propagada de crise e as políticas veiculadas para sua superação têm provocado gradualmente uma melhoria nos índices relativos aos anos de escolaridade (acesso e permanência), mas persiste o dilema relativo à “qualidade” do ensino, bem como de sua perspectiva social. 

Com as demandas tecnológicas, a escola se tornou não só um lugar para os filhos, mas também para os pais.  Essas “demandas” foram assim expressadas pela Lúcia na entrevista: “Para agente arrumar um emprego tem que ter estudo (...). Tudo agora tem que ter curso! Se tiver a 3ª série, só serve o 1º grau; se tiver o 1º grau só serve o 2º ou a faculdade e assim vai, não sei onde vai parar”. A instabilidade e as exigências são tantas que o trabalhador se vê forçado a retornar aos “bancos escolares” como forma de “fugir” à inclusão na reserva de trabalhadores desnecessários ao mercado. O Antônio e o Miguel relataram como “combinaram” de voltar à escola explicitando o reconhecimento que obtiveram:

“Desde o dia que eu (Antônio) e o colega aqui (Miguel) paramos para conversar, tudo estava difícil e agente combinou de estudar. Nessa parte estou bastante contente com minha força de vontade de procurar o colégio e hoje sinto bem pra caramba junto com os colegas e a senhora (professora). Já estou na 4ª série e espero chegar até a 8ª. E daí pra frente, vamos ver como é que fica.
Para mim (Miguel) melhorou numa parte. É meio cansativo, trabalho e estudo, mas vale a pena. Lógico que vale a pena! Melhorou no meu trabalho!

Apesar o empenho retratado nessas falas, a lógica do mercado globalizador de produzir uma “população sobrante” fortalece os processos de silenciamento e a passividade para “garantir uma parte do sustento da família que conta com essa ajuda” (José). Assim, a escola e o processo formativo sofrem uma redução que interfere na expectativa dos alunos. Conforme a professora, “apesar da insistência em abordar outras funções para a escola e a leitura, os alunos explicitam as funções ligadas ao mundo do trabalho como ponto primordial relacionado ao desenvolvimento cognitivo buscado na escola”. Em contrapartida, as possibilidades da palavra também vão interferir no contexto de modo a mobilizar a população na busca pela competência textual. O reconhecimento desse potencial foi expressado de diferentes modos. A Lúcia narrou, com grande orgulho, que entrou no trabalho “na limpeza” mas porque “já sabia ler um pouco” pôde “fazer atendimentos ao público e até mexer no computador” podendo agora estar em diferenciados lugares “conversando com várias pessoas”. Outros alunos observaram a relação com a liberdade de locomoção em que podem “embarcar sem precisar perguntar a placa do ônibus” ou fazer uma viagem “sem precisar dos outros” e com processos de constituição da autonomia promovendo uma desinibição e condições de busca de direitos em que se poderia “falar de igual para igual”. Esse potencial também foi expressado a partir do reconhecimento de sua falta. O José reconheceu que perdeu um emprego porque “não tinha estudo para mexer numa máquina”, a Aparecida suspeita que não lhe oferecem a possibilidade de utilizar uma máquina de cortar papel devido a sua formação e a Penha relatou que não conseguiu ser promovida porque precisava “aprender o serviço bem rápido” e como não tinha estudo não conseguia “aprender conforme eles precisavam”. 

Mas como conceber uma atividade tão mobilizadora da diversidade de modo a impor-se como elemento de dominação? A compreensão desse percurso se explica nas decisões tomadas pela humanidade. A escrita constituiu, na mediação humana, um importante instrumento de dominação e um objeto de desejo. Nesse percurso alguns termos são ressignificados no cenário. Segundo Soares (1998), a palavra letramento chega ao vocabulário da Educação e das Ciências Linguísticas porque passamos a enfrentar uma nova realidade social no uso diferenciado da leitura e da escrita. Assistimos à convivência de letrados analfabetos (porque envolvem-se em práticas sociais de leitura e de escrita, uma vez que estão imersos numa cultura letrada) com letrados “especializados”, de “alto nível”, que respondem às novas “demandas do mundo do trabalho”. Convive-se com uma multiplicidade de letramentos (informático, tecnológico, linguístico, literário, estético, visual, especializado, escolar, etc.) e suas valorações sociais. Isso demonstra que o letramento é uma condição sem fim que pode ser alargada ou comprimida. O empenho dos alunos não pode mascarar a necessidade de políticas públicas que tratem do papel da educação, da escola e do letramento na organização social.

3 Conclusão: Resgatando a potencialidade humana

A expansão no uso da linguagem relacionada ao contexto do “capitalismo avançado” deve ser relativizada sob a perspectiva do letramento, uma vez que implicou uma expansão da escolarização sem, no entanto, democratizar a palavra. No entanto, todo esse ordenamento não se constitui em um processo harmônico. O domínio da linguagem, que garante e isola o poder burguês, tem que conviver e tentar sufocar sempre, os “registros” do homem ordinário. A inventividade mostra, “nas liberdades gazeteiras das práticas”, as táticas que retratam que a multidão sem “qualidades” não é tão obediente e passiva como quer fazer crer o poder dominante. Conceber a história como criação permite captar a atuação dos sujeitos e colocá-los na centralidade do processo histórico. A tarefa urgente é buscar, não desprezando a categoria de poder, compreender para oferecer nossas “contrapalavras”, fazendo valer os “acentos apreciativos” (Bakhtin, 1997). 

A realidade do letramento aponta a necessidade de compreendermos a parte que nos toca na divisão internacional da produção, inclusive a produção cultural, e enfrentarmos o modo como nossa particularidade se insere no conjunto. Para considerar uma sociedade que priorize o desenvolvimento humano, para além da idéia de escolarização, é necessário que a experiência se enriqueça em detrimento da aparência para que os processos de conhecimento tenham conexão com as expectativas e a vida dos aprendentes, para que o letramento não seja para a submissão mas seja, conforme a fala de um dos alunos, uma possibilidade para todos de “fazer uma porção de coisas que as pessoas que sabem escrever podem fazer”. A inseparabilidade entre o saber, o poder e a escrita  implica o reconhecimento do ato político de ensinar e aprender. Como síntese, a entrevista revelou o desejo dos alunos de terem e de serem interlocutores num processo de justiça social, de serem reconhecidos em suas narrativas e práticas sociais. Temos uma tarefa altamente incômoda, comovente e desafiadora de repensar a relação consigo, a relação com o outro e a relação com a sociedade para que no diálogo múltiplo, polifônico, no aprimoramento infindável da reflexão e da narração, possamos abrir novas perspectivas para a interpretação do presente, a releitura do passado e imaginação do futuro.
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