Introdução
Realizar e/ou apoiar pesquisas educativas é um dos pilares da Fundação
SM. Anualmente, este trabalho é desenvolvido para dar subsídios a governos
tendo em vista a implementação de suas políticas públicas e o apoio a outro
objetivo da FSM: a formação do professorado.
Neste ano, o tema abordado foi leitura, fonte de amplo debate dentro e fora
das escolas. De fato, são muitas as pesquisas que abordam o assunto, seja para
saber o número de livros lidos por ano, per capita, no país, seja para investigar as
preferências de cada um, ou mesmo os efeitos da leitura na vida da população.
Nosso interesse, entretanto, não é o de inquirir sobre a quantidade de publicações vendidas ou lidas ou sobre seus títulos, mas o de aferir hábitos de
leitura de educadores e estudantes do ensino fundamental 2 e perceber como
inserem a leitura no contexto de suas vidas, bem como, no caso dos docentes,
conhecer as dificuldades enfrentadas quando lêem ou incentivam a leitura.
A pesquisa “Leitura e Qualidade da Educação”, executada por Mara Kotscho Pesquisa de Mercado, foi feita na cidade de São Paulo e envolveu mais
de 700 professores e estudantes das redes pública e privada. O estudo foi
dividido em duas partes: uma qualitativa e outra quantitativa.
Nas páginas seguintes, o leitor conhecerá avaliações baseadas na parte
qualitativa da enquete feitas por Marisa Lajolo, professora titular aposentada
da UNICAMP e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Regina
Zilberman, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Veja
a pesquisa na íntegra no www.fundacion-sm.com.) A interpretação dos resultados e a reflexão das educadoras lançam desafios para todos os sujeitos
ligados à área educacional e encoraja a FSM a, no decorrer de 2011, promover ações e eventos que promovam a formação do professor-leitor, o debate
sobre a importância da leitura para uma educação de qualidade e a relação
entre uma educação de qualidade na formação de leitores críticos, protagonistas de suas histórias.
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1. um mundo de imagens
O Brasil conta atualmente com quase cinco milhões de estudantes universitários. Em 2009, mais de 4,5 milhões de jovens brasileiros inscreveram-se para o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), número ligeiramente maior em 2010.
Segundo o IBGE, no começo da segunda metade desta primeira década do século XXI, dos cerca de 173 milhões de pessoas no Brasil com idade de 5 anos ou
mais, aproximadamente 54,9 milhões, ou 32%, eram estudantes.1
É para esse contingente de pessoas que se dirigem as políticas educacionais
do país. E é delas que se espera a necessária qualidade para que o contingente
universitário seja bem-sucedido não apenas nos estudos, mas também – ou ao
menos – em suas profissões, assim como no exercício da cidadania. O sucesso de
cada pessoa depende, é certo, de fatores individuais e singulares, sendo esses de
ordem intelectual, emocional e, não menos importante, econômica. Mas advém
igualmente da formação obtida na escola no decorrer do ensino básico, destacando-se sobretudo a aprendizagem alcançada durante a segunda metade do nível
fundamental e durante o ensino médio, períodos focados nos temas e conteúdos a
serem cobrados em distintos tipos de provas: o já mencionado ENEM, o vestibular,
os concursos de acesso a empregos em instituições públicas, as entrevistas a candidatos que almejam um lugar em empresas, os atendimentos privados a clientes,
etc. Seja qual for o destino profissional de um egresso da escola e, depois, de uma
instituição de ensino superior, é muito pouco provável que ele possa dispensar,
para obter algum tipo de êxito, do conhecimento alcançado na escola. 2
Compete, pois, à escola a transmissão do saber. Contudo, essa instituição,
sobretudo quando lida com pré-adolescentes, adolescentes ou até pós-adolescentes, dificilmente se depara com um estudante totalmente desprovido de um
tipo de cultura. Pelo contrário, não apenas o escolar dispõe de um capital cultural, como esse tem uma origem determinada: é importado da experiência obtida
fora da sala de aula e caracteriza-se por comportamentos e ações próprias à sua
faixa etária. Citem-se algumas de suas marcas mais evidentes:
yy envolvimento com a cultura pop, representada por gêneros musicais provenientes sobretudo dos Estados Unidos, como o heavy metal, o rap, o
1. Dados da Agência Brasil. Cf. http://agenciabrasil.ebc.com.br/arquivo/noticia/n%C3%BAmerode-estudantes-universit%C3%A1rios-%C3%A9-de-quase-cinco-milh%C3%B5es. Acesso em 18
de outubro de 2010.
2. A exceção marcante, neste final de 2010, parece ser o êxito eleitoral de Tiririca. Porém, o
debate em torno de sua possível condição de iletrado reforça a associação entre a formação
escolar, com suas consequências, e o sucesso profissional, com suas causas.
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hip-hop, ou difundidos no meio brasileiro urbano, como o pagode, o funk, o
forró, ou no meio rural, com ênfase na produção sertaneja;
yy domínio da tecnologia eletrônica, materializada em ferramentas como celular, MP3, MP4, IPOD, smartphones, capacitados à obtenção e à transmissão de informações em rede (fônicas, visuais e textuais);
yy familiaridade com multimeios e com a comunicação digital, destacando-se
os sites de relacionamento – as redes sociais, como Orkut, Facebook ou My
Space, que constituem uma de suas maneiras de socialização com amigos
próximos e distantes;
yy facilidade de manipulação de games e playstations, reproduzidos em DVDs,
baixados da internet ou instalados em celulares e MP4;
yy frequência a gêneros literários destinados prioritariamente à faixa etária
em questão, assinalados pela presença ostensiva da fantasia, como na série protagonizada por Harry Potter, ou do entrecho amoroso, de preferência entre personagens instalados em posição de absoluta desigualdade por
razões de ordem existencial, moral, étnica ou sexual.
Essa caracterização é confirmada pela pesquisa “Leitura e qualidade da educação”, promovida pela Fundação SM-Brasil, onde se verifica que:
yy rapazes e moças colocam em primeiro lugar sua preferência pelo uso do
computador, veículo que lhes dá acesso às páginas de relacionamento, a
exemplo do citado Orkut, e permite interagir por meio do MSN;
yy a internet é o veículo preferido de contato com o mundo social e cultural,
predileção compartilhada com a leitura de revistas, especialmente gibis;
Algumas observações dos pesquisadores dirimem as dúvidas daqueles que
não acreditam que as práticas antes apontadas tenham-se universalizado entre
a juventude de diferentes camadas sociais, pois aponta-se que:
yy “A grande maioria das crianças, principalmente as mais velhas, inclusive as
de escola pública, tem computador e acesso à internet em casa”;
yy os alunos “costumam acessar a rede todos os dias, em geral sem limite de
tempo para ficarem navegando, ainda que muitos tenham que disputar o
espaço com os irmãos”;
yy “na internet, costumam baixar jogos/músicas/fotos/filmes e acessar o Orkut,
o MSN e alguns sites de interesse (geralmente, para pesquisa escolar)”.
yy no universo específico da leitura, a primazia recai sobre livros seriados,
como os que são protagonizados por Harry Potter, de J. K. Rowling, pelo
sedutor vampiro Edward Cullen, criação de Stephenie Meyer, ou por Mia
Thermopolis, fictícia autora de O Diário da Princesa, de Meg Cabot, que já
chegou ao décimo volume. O pequeno príncipe, criatura nascida da imaginação de Antoine de Saint-Exupéry, também conta com o agrado dos
jovens, que, neste caso, reproduzem uma afeição que data de suas avós.
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Como se verifica, naquilo que doravante chamaremos cultura adolescente, predominam as formas que utilizam imagens, propiciadas sobretudo pela tecnologia
eletrônica. Esse universo exuberante de representações gráficas, resultantes do
emprego de tecnologia dominada por experts, introduziu-se paulatinamente na
cultura contemporânea a partir da invenção do cinema, a primeira das artes que
só pode se manifestar se dispuser dos recursos fornecidos pela ciência. Não que
os demais gêneros artísticos dispensem a tecnologia; mas a elaboração de poemas, dramas, pinturas, peças musicais não dependeu originalmente de fatores de
tal ordem, embora, ao longo de seu desenvolvimento, tenha sido beneficiada com
o avanço dos métodos de produção e reprodução mecânica.
Na esteira do cinema, ou concomitantemente, outras formas de comunicação
calcaram-se na visualidade para atingir seu público – histórias em quadrinhos,
cartoons, televisão, vídeo games e, hoje, o próprio computador, com seus aplicativos. Esses avanços, ao lado da invasão dos multimeios, mostraram-se irreversíveis, embora nem sempre tenham obtido a aprovação dos aparelhos culturais
ou educacionais mais canônicos.
Não é apenas a familiaridade com os multimeios que distingue a cultura adolescente. Como se observou, gêneros literários específicos são cultivados, difundindo-se, principalmente, por intermédio dos livros, embora igualmente sejam
encontráveis em suportes eletrônicos, que, dando acesso à web, colocam os jovens em contato com hipertextos, blogues, fanfiction, também essas expressões
da linguagem verbal.
Característica temática dessa produção literária diz respeito à superação de
desigualdades em princípio irreconciliáveis. Os livros de Stephenie Meyer – Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer –, que, em 2009, já tinham vendido mais
de quarenta e dois milhões de exemplares em menos de cinco anos, são representativos dessa tendência. As obras centram-se na paixão entre um moço vampiro
e uma jovem, digamos, normal, situação que os instala em planos radicalmente
diversos, diferença suplantável apenas se um deles alterar seu estado original.
Ao tematizarem a condição de mútua exclusão, essas obras integram-se a uma
tradição que remonta, no mínimo, à tragédia shakespeariana protagonizada por
Romeu e Julieta e que traduz o imaginário ocidental desde a Antiguidade. Contudo,
no contexto da permissividade de nossos dias, conflitos políticos, divisões sociais e
rivalidades familiares, que justificavam a separação entre Aquiles e Briseida, na Ilíada, de Homero, Dafne e Cloé, na novela de Longo, ou Romeu e Julieta, podem já não
bastar para impedir o sucesso afetivo de amantes adolescentes. Assim, narrativas
destinadas a jovens maximizam as dificuldades, colocando os figurantes no âmbito
do extraordinário e do sobrenatural. Quando tudo parecia ao alcance da mão, eis
que emergem inusitadas proibições e armadilhas a exigirem artifícios criativos para
serem superadas. A ficção de Stephenie Meyer ou de Meg Cabot colabora para que
os leitores recebam novos insumos para sua fantasia e concluam que ainda há muito
a percorrer para que se conquiste a igualdade nas relações humanas e amorosas.

5

Esse é um dos planos do universo da leitura dos jovens, que, se pode ser também frequentado por um público menos ou mais maduro ou menos ou mais idoso, não constitui o destinatário primariamente previsto. Se, por exemplo, nem
todos os 4,6 milhões de rapazes e moças que se habilitarão ao ENEM em 2010
leram os romances de Meyers, certamente considerável parte deles conhece os
protagonistas da série, pois os livros da autora foram comercializados, e a narrativa transformou-se em filme de alta bilheteria, em DVD de larga circulação e
em programa exibido, por enquanto, em canais fechados de televisão, divulgados por vistosos outdoors em grande número de cidades brasileiras.
Logo, o adolescente que frequenta as últimas séries do ensino fundamental
ou o ensino médio, e prepara-se para preencher seu lugar na sociedade como
cidadão é – ou deve ser – proficiente em dois tipos de leitura: a da escrita, para
a qual é treinado na escola, e a de imagens, cuja aprendizagem deu-se provável
e majoritariamente fora da sala de aula, estimulada sobretudo pelos meios de
comunicação eletrônicos e de massa.
Essa distinção tem valor conceitual: a escola privilegia a escrita, na esteira de
uma predileção que nasceu simultaneamente à instituição que a difunde. Como
se sabe, desde seus inícios, educar-se é, primeiramente, aprender a ler – mas ler
significa, antes de tudo (e apesar de Paulo Freire), decifrar os signos da escrita.
Originalmente conhecimento privativo de sacerdotes e sábios, que a utilizavam
com fins de preferência religiosos, a escrita assumiu desde então caráter diferencial que eleva seus usuários. Mesmo quando se popularizou, não na Antiguidade, mas bem depois, por ocasião das revoluções da modernidade que construíram o mundo contemporâneo, a escrita não perdeu seu traço discriminador,
pois povos já foram considerados bárbaros ou selvagens por serem iletrados,
e – ao menos, no Brasil – só recentemente os letrados perderam prerrogativas,
como as de prestar concursos e votar, que os faziam cidadãos mais qualificados
que os analfabetos, relegados esses então à condição de habitantes do país ou
de número nas estatísticas nacionais.
O privilégio concedido à escrita incide em algumas exclusões: significa, em
primeiro lugar, a desautorização da voz e da oralidade, por decorrência, a renúncia ao diálogo, a não ser que se considere a relação entre o leitor e o texto escrito uma espécie de conversação, o que ela é, mas na qualidade de simulação.
Sabe-se que a escrita procura mimetizar esses processos, processo observável primeiramente na produção dramática, fundada na troca de discursos. Por
sua vez, nas narrativas, emprega-se seguidamente a transcrição das falas, para
o destinatário do texto ter a impressão de que está ouvindo, e não lendo, o
discurso. Assim, no interior do texto literário, escrita e leitura parecem querer
esconder-se, fingindo ser seu contrário, a saber, relato oral e audição, resgatando o processo coletivo e comunitário de onde provieram mitos, lendas, contos,
expressões, todas, de um arcaísmo que a narrativa moderna, à primeira vista,
desejaria recuperar.
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Se a literatura foi eficiente, ao assimilar a oralidade que, na prática, excluía,
conferindo à leitura a aparência da audição, ela não foi tão bem-sucedida, quando se deparou com o universo das imagens visuais. Não podendo aliciar a concorrente, procurou, em muitos casos, minimizá-la.
A representação por imagens antecedeu em muito à escrita, já que a arte rupestre, encontrável ainda hoje em cavernas como as de Altamira, na Espanha, e Lascaux,
na França, data do Paleolítico Superior, portanto, foi produzida a mais de quarenta
mil anos. Para citar exemplo geograficamente mais próximo, as figuras que decoram
paredes de pedra no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, já somam doze
mil anos, tendo aparecido em meio a um grupo étnico que não teve acesso à escrita,
pois essa se introduziu na região do Novo Mundo colonizada por Portugal somente
depois do século XVI da era cristã. Logo, não apenas a arte gráfica precede, em muito, a escrita, como nem sempre dá necessariamente acesso a outro tipo de registro
da vida social, da experiência humana e das ações individuais.
A anterioridade da imagem em relação à escrita parece conferir à expressão
gráfica qualidades que a inferiorizam, como se fosse mais primitiva, mais simples
e mais facilmente manipulável. Afinal, as crianças, antes de serem alfabetizadas,
e seguidamente quando ainda não dominam de modo amplo a linguagem verbal,
são levadas a se manifestar por figuras, que, por tabela, se tornam metonímias
de uma forma infantil de comunicação.
Nem é preciso dizer que a imagem corresponde a um modo de ler o mundo,
embora não se empreguem palavras. As formas mais antigas de escrita – como
a dos sumérios e a dos egípcios – recorreram a figuras para dar conta dos vocábulos a que se referiam. Também se pode afirmar que a imagem supõe uma
leitura, que decifra seu significado, sejam as registradas em algum suporte material (pareces de uma caverna, mármore, papel), sejam as oníricas emanadas
do inconsciente.
Que o universo das imagens é complexo, evidenciam-no suas várias facetas:
yy forma preferencial de comunicação do inconsciente, a imagem traz consigo um acúmulo de informações que exige um expert – o psicanalista – para
decifrá-las;
yy forma original de manifestação do homem primitivo, a imagem traduziu
um modo de dominar a natureza ameaçadora, ajudando nossos ancestrais,
carentes de tecnologia, segurança e autoconfiança, a se impor sobre as
adversidades;
yy forma preponderante nos meios eletrônicos, digitais e de comunicação de
massa, a imagem resume grandes potencialidades de criação, informação e
comunicação, envolvendo crescentemente seus usuários e consumidores.
É sob essa última forma que ela parece intimidar, não apenas por avançar por
sobre os modos de comunicação focados na escrita, mas também por se apresentar como substitutiva dessa e de sua parceira de viagem, a leitura.
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2. aprendizagem e ensino
O domínio do código escrito e a proficiência em leitura são dois dos propósitos mais representativos da ação escolar. Não são os únicos, nem os menos
bem-sucedidos, já que problemas de aprendizagem aparecem nos campos da
Matemática e das Ciências, por exemplo. As questões relativas à leitura, porém, parecem mais prementes, porque se supõe que um bom leitor será também
competente nos domínios tanto das Ciências Naturais e Exatas, como no das
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
A premência também parece dever-se à já mencionada rivalidade com outros
meios de comunicação, que, correndo em raia paralela à da escola, se mostram bastante eficientes e alcançam os resultados planejados por seus executores. Crianças
que frequentam a Educação Infantil revelam-se hábeis no manejo da web, e adolescentes dominam com facilidade programas complexos ou games sofisticados a que
certamente não foram introduzidos por obra do currículo escolar.
Se nem todos os 4,6 milhões de jovens que, ao final de 2010, habilitar-se-ão
ao ingresso a cursos superiores nas mais diversas áreas do conhecimento, por
todo o Brasil, evidenciam a mesma familiaridade com a cultura da imagem e com
o universo digital, pode-se supor que raros a ignoram ou são indiferentes a ela.
Porém, dificilmente alguém diria de ao menos a metade deles que são bons leitores ou leitores afeitos ao consumo de textos impressos. Talvez uma boa parte
dessa metade esteja habituada a textos com figuras – histórias em quadrinhos,
mangás, graphic novels – mas provavelmente não consta entre seus gestos espontâneos a busca de um livro, sobretudo se esse não se enquadrar às categorias antes citadas, que poderíamos qualificar de “leituras jovens”.
Essas hipóteses são confirmadas pelas conclusões dos pesquisadores a serviço da Fundação SM-Brasil, que observam:
yy “Ao que tudo indica, a agitação natural da idade, os inúmeros apelos “mais
interessantes” que os rodeiam e uma notória indisciplina fazem com que
estas crianças se distanciem significativamente da leitura. Adicione-se a
isso os temas “desinteressantes” a que são submetidos nas escolas e a
falta de hábito se torna generalizada.”
yy os jovens pesquisados não leem livros com frequência regular, apenas
“poucos espontaneamente; maioria, “só quando a escola manda” (em geral, 1 livro a cada bimestre / entre 3 e 5 livros por ano). Mas, a maior parte
não lê o livro todo. Apenas o começo e o fim, para poder fazer a prova”.
Os concluintes do Ensino Fundamental, e também os do Ensino Médio, que ambicionam chegar à universidade ou introduzir-se ao mercado de trabalho, raramente são consumidores de livros impressos, sobretudo os voluntariamente escolhidos. Mais improvável é serem eles leitores de obras literárias, de estudos
humanistas, de pesquisas científicas, mesmo de publicações destinadas ao conhecimento geral.
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Contudo, não apenas ele porta consigo um patrimônio cultural, como chegou
a esse patamar por sua própria iniciativa, de sua tribo ou grupo de relacionamento. Conforme se observou, o acervo de práticas e saberes acumulado pelo
jovem não procede da escola, nem do ensino.
Para quem formula políticas de leitura, a situação exposta suscita algumas
questões, cujas respostas determinam as providências a serem tomadas em sala
de aula pelo professor. A primeira dessas questões, relacionada especificamente à disciplina de Língua Portuguesa, diz respeito à definição do objeto dessa
disciplina: é seu foco a história da literatura? Nesse caso, a tarefa do professor
é transmitir a tradição literária?
Essa é provavelmente a escolha mais usual na educação brasileira, atendo-se o
professor de literatura à veiculação do cânone literário nacional, apresentado segundo perspectiva histórica e progressiva. Ocorre que, se o estudante do passado lia e,
em princípio, apreciava os clássicos que lhe eram oferecidos, hoje o aluno não é atraído pelas aventuras do índio Peri, herói de O guarani, ou pelas incertezas de Bento
Santiago, narrador de Dom Casmurro. Afinal, os “clássicos” ou “livros antigos” encabeçam os “estilos rejeitados” entre os pesquisados pela Fundação SM-Brasil.
Por outro lado, os exames de ingresso, bem como os programas de concursos a postos no mercado de trabalho, sustentam seu programa de literatura no
conhecimento da tradição literária, aqui exemplificada por José de Alencar e
Machado de Assis, autores dos romances mencionados antes.
Eis uma das dificuldades com que se depara o educador que optou por transferir o conhecimento do passado da literatura nacional a seus alunos. Uma solução criativa é oferecida pelo mercado editorial brasileiro, com o apoio de seus
escritores mais produtivos.
Considerando, de uma parte, a pouca motivação que narrativas canônicas
suscitam na mocidade, de outra, a circunstância de que seus autores caíram
em domínio público, editores estimularam ficcionistas a promover a adaptação
e a facilitação daquelas obras. O fito é fazê-las aceitáveis e compreensíveis por
parte de um destinatário indiferente, relapso ou, sobretudo, muito mais arguto
e ágil que as personagens oferecidas como modelos.
Por decorrência, o ensino da literatura acabou por consolidar uma prática
curiosa e paradoxal, mas, de todo modo, instigante e provavelmente benéfica:
ao ler a adaptação de Dom Casmurro, o aluno descobre ao mesmo tempo Fernando Sabino, se o professor eleger Amor de Capitu, de autoria do ficcionista
mineiro, escolha que pode, na sequência, motivá-lo a interagir com as versões
do romance de Machado de Assis para o cinema e para a televisão. Processo similar ocorre quando, ao invés de O guarani, aos jovens é oferecida uma narrativa
como Câmara na mão, O Guarani no coração, de Moacyr Scliar.
Embora possa parecer sacrílega, essa alternativa constitui um meio sadio de a
literatura contemporânea se introduzir na sala de aula, trazida pela mão dos au-
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tores canônicos, reciclada, porém, pela visão atual de nossos ficcionistas. De uma
parte, o processo revela-se transgressor, confirmando a inclinação permanentemente contestadora da criação literária; de outra, ao investir na intertextualidade,
ele recupera o pendor dialógico que funda a criação artística.
Sem evitar o conhecimento do passado literário, já que seu descarte corresponderia a jogar fora o bebê junto com a água do banho, tal alternativa colabora
para a formação do leitor: de um lado, por estimular a leitura, de outro, por
garantir a inserção do jovem à tradição de que faz parte, fortalecendo sua consciência de indivíduo e de membro de uma comunidade.
Vale, porém, também perguntar se, considerando a hegemonia da cibercultura e a predileção do jovem pelo mundo das imagens, não é preferível importar
esse universo para o espaço da escola.
Uma opção desse quilate por parte do professor depende de ele mesmo ser um
“alfabetizado digital”. No caso da escola brasileira, essa lacuna “é tudo”, como diria
Bento Santiago, herói de Dom Casmurro, a propósito da reconstituição, no Engenho
Novo, da casa de sua infância em Matacavalos. Os cursos de formação de professores
– as licenciaturas – não parecem aparelhados para oferecer a seus frequentadores as
ferramentas para lidarem de modo familiar com o universo digital e com a web.
Tal como acontece com os discentes, é fora do ambiente escolar que os docentes aprendem a operar com programas de computador (exceto os mais básicos, como editores de texto e apresentações visuais), interpretar a gama variada
de produtos oferecidos on-line e a se comunicar com outros usuários da mesma
ferramenta. Do mesmo modo, tanto o conhecimento de outras manifestações da
cultura de massa, quanto a possibilidade de lidar com desenvoltura com elas não
são alcançados no meio pedagógico, já que esse não os admite, nem os entende,
muito menos os absorve.
O professor parece visivelmente desaparelhado, quando sua ação didática
volta-se ao estabelecimento de um diálogo com o estudante, levando em conta
a cultura que esse traz para a sala de aula. Ele pode optar por aprender com o
aluno, em vez de ensiná-lo; ou então, como se observou, buscar fora da escola o
conhecimento que lhe falta e que não obteve durante o período de sua formação
didática ou de sua prática pedagógica.
Tais rotinas, porém, podem ser alteradas, se a academia incluir, nos programas de preparação dos professores para o exercício da educação, o conhecimento dos produtos da cultura eletrônica e de massa, bem como sua aplicação
nos processos de aprendizagem.
Talvez se possa pensar que, ao proceder dessa maneira, escola e academia
percam sua identidade – ou sua singularidade. Dito de outra maneira, a educação ficaria privada de sua função, ao reproduzir dentro da sala de aula o saber
alcançado fora.
Não se trata disso.
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De uma parte, porque o caráter reprodutivo da escola já foi matéria de exame
e crítica bem antes de ela se ver assediada pelo mundo digital e pelos modos
alternativos de comunicação. 3 Além disso, tal como procede diante do texto escrito, cabe ao docente estabelecer paradigmas de leitura para a cultura da imagem, do audiovisual, do hipertexto e da comunicação de massa.
Esses paradigmas, do modo como atualmente se organizam os cursos de formação de professores, apoiam-se, de um lado, em uma perspectiva histórica, de
outro, em uma perspectiva hermenêutica. Essa oferece padrões de interpretação e de crítica que deveriam se adequar às novas formas de criação com a palavra e a imagem. Uma Teoria da Literatura, por exemplo, calcada exclusivamente
na noção de texto e de estrutura constituída pelo modo de organização verbal
não mais é suficiente para a descrição e o entendimento da produção literária
on-line, que, pelo menos em termos quantitativos, hoje talvez supere a produção impressa. Da mesma maneira, uma Teoria da Literatura que coloque a noção de valor como resultante de qualidades intrínsecas da armação linguística,
vocacionada para a permanência no tempo e na história, não mais dá conta de
formulações que ultrapassam a verbalidade e não se perturbam com sua própria
efemeridade. Assim, a Teoria da Literatura requer profunda reforma que talvez
compreenda seus fundamentos e denominação; por sua vez, a nova formulação
conceitual poderá colaborar de modo mais apropriado para a formação do estudante no âmbito do ensino superior.
Da sua parte, a perspectiva histórica é hegemônica nos estudos superiores
desde a organização dos primeiros cursos de Letras. No modo como se estruturou o campo literário brasileiro, a perspectiva histórica nunca renunciou ao
foco nacionalista, preocupada em reconhecer os traços identitários da produção
artística do país. A ótica historicista embasou a abordagem da literatura vernácula, migrando para os modos de recepção da maioria dos produtos de ficção e
de poesia, independentemente do território onde foram elaborados, logo, abarcando também a aprendizagem das criações artísticas estrangeiras.
Provavelmente a contribuição mais importante da web seja essa: ela procede
a uma desterritorialização da cultura, abolindo seus vínculos a um espaço geográfico determinado ou a uma nacionalidade. Sob esse aspecto, ela goza de uma
globalização muito particular, já que, por se localizar no espaço da virtualidade,
descontextualiza-se do ponto de vista geográfico, para se recontextualizar do
ponto de vista temporal. Operando em “tempo real”, ela é contraditoriamente
tanto o permanente presente como o “aqui e o agora” da cultura, em que fatos
acontecem e sujeitos se manifestam. Ela substitui, assim, a perenidade aurática
de que gozou a arte do passado pela transitoriedade e secularidade da comunicação imediata, diante da qual todas as liberdades podem ser tomadas.

3. Cf. BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. La Reproduction: éléments pour une théorie
du système d’enseignement. Paris: Minuit, 1970.
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Por sua vez, tais peculiaridades não podem ser assumidas de modo eufórico
ou acrítico; além disso, são passíveis de interpretação, melhoramento e discussão – logo, de diálogo, que, no caso da sala de aula, dá-se in praesentia, supondo
a materialidade e a individualidade dos sujeitos que participam dele. Eis onde
se localiza a particularidade da educação escolar, pois ela se efetiva por força
da evidência física de professores e alunos em situação de igualdade e de diálogo. Essa é uma experiência impraticável no contexto da comunicação digital, a
saber, a circunstância concreta e histórica da sala de aula, quando seres produtores e consumidores de cultura se veem uns aos outros, discutindo face a face
indagações e saberes mútuos.
Sob esse aspecto, importar para o contexto da escola o universo cultural
dos jovens – aqui destacado na perspectiva de sua frequência do mundo digital – não representa necessariamente uma rendição. Pelo contrário, significa a
admissão de novos conhecimentos e práticas, para que a escola exerça de modo
competente o que é próprio de sua natureza: o exercício dialógico da crítica e
da interpretação dos objetos com que interagem seus usuários, discentes e docentes, para que os primeiros – mas também os segundos – possam se constituir
pessoas conscientes e atuantes na sociedade.
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Leitura e qualidade de ensino
Marisa Lajolo
A pesquisa Leitura e qualidade de ensino, realizada para a Fundação SM
do Brasil por Mara Kotscho Pesquisa de Mercado, desenvolvida ao longo de 2010,
busca conhecer práticas efetivas de leitura escolar no ensino fundamental paulistano. Em vez de trabalhar com números – que, diga-se, são também importantíssimos para o estabelecimento e a avaliação de políticas e projetos de leitura
– investiga o que pensam sobre livros e sobre leitura tanto professores quanto
alunos. O que pensam, o que leem e o que acham do que leem.
A pesquisa oferece resultados instigantes.
Não deixa dúvida de que:
yy os professores são unânimes na percepção de que leitura exige disciplina
e concentração, itens hoje raríssimos em grande número de escolas brasileiras;
yy houve, por parte de discentes e docentes que participaram da pesquisa,
interiorização, de frases feitas como “leitura é muito importante porque
expande meu conhecimento” ou “ler é muito saldável (sic)”;
yy segundo quase todos os depoimentos (de professores e de alunos) bons livros
são os que permitem identificação: “a gente sente tudo que a personagem
está sentindo”, “eu viajo, me coloco dentro da história, é muito bom”.
Os resultados confirmam que livros e leitura estão efetivamente em pauta:
adultos e jovens têm opiniões sobre o tema e, quando solicitados, opinam. Na
escola, e fora dela, livros e leitura inspiram projetos, congressos, seminários
e pesquisas, caracterizando um aspecto muito positivo. Em contrapartida, tais
pesquisas, seminários, congressos e projetos são geralmente motivados pela
fragilidade das práticas leitoras brasileiras.
Encaminhando a discussão inspirada pelos resultados da pesquisa proposta
pela Fundação SM, vale a pena, de início, propor uma inversão (temporária?)
na sequência de palavras que constituem o título e imprimem direção à coleta
de dados e à interpretação deles: LEITURA E QUALIDADE DE ENSINO parece
sugerir um enfoque que discute a importância da leitura para o ensino/aprendizagem fora e dentro da escola. E talvez se devesse também discutir ENSINO
E QUALIDADE DE LEITURA. Pois, se é verdade que da leitura depende a possibilidade de um bom aprendizado, não é menos verdade que a qualidade da
leitura depende de um ensino comprometido com a qualidade do aprendizado
(de leitura) que promove.
O aprendizado de leitura também precisa ser qualificado.
Para ilustrar o que entendo por qualificar o ensino de leitura, recorro a um
episódio recente, que teve lugar em um congresso de professores. Numa das
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sessões, muito brava com um conferencista que dizia que os alunos não sabem
ler, uma professora pediu a palavra e, com indignação sincera – indignação que
respeito, também sinceramente – explodiu:
– Eles sabem ler sim, professor. Eles apenas não entendem o que leem.
É a sinceridade da professora o que mais nos deve preocupar neste episódio:
como pode um educador separar leitura da compreensão daquilo que se lê? Como
pode um educador dizer que um aluno que não entende o que lê sabe ler?
Talvez a pesquisa da SM traga algumas hipóteses para encaminhar a questão.
Discutindo com professores dos anos finais do Ensino Fundamental (4º
ou 5º séries – 8º e 9º anos) a pesquisa aponta, entre outros aspectos:
yy o baixo acesso à escolaridade do núcleo familiar de origem do professor
(p. 63);
yy o caráter tardio de iniciação à leitura em grande parte deles (p. 63);
yy a dificuldade de expressão dos professores. Nesse quesito, se se avaliasse
performance, também se apontariam dificuldades de leitura dos professores, em grande parte incapazes de realizarem – à primeira vista – leitura
fluente de textos do cotidiano (p. 63).
De minha perspectiva, estes três aspectos que a pesquisa aponta são interligados: provenientes de famílias de baixa escolaridade, a iniciação à leitura dos
professores foi confinada (e restrita) às práticas escolares. E, em função da precariedade de insuficiência destas práticas, a leitura nunca chegou a tornar-se
atividade constante e significativa na vida destes professores.
Como formar alunos leitores se os professores não são bons leitores?
Em sua autobiografia escolar, intitulada Alfabetto, Frei Betto relata uma cena
que poderia ter se passado – e, infelizmente, talvez continue em cena – em centenas de salas de aula brasileiras:
Ateia de imaginação, dona Rute, mestra substituta, empastelava histórias. Desinteressada dos alunos, revelava-se oca de entusiasmo pelo
ofício. Ouvi-la nos anestesiava. Narrava, preguiçosa, os contos da carochinha. O tom monocórdico afagava sonolências e arredondava bocejos.
Vilões e mocinhos, todos tinham igual perfil, pois ela desconsiderava vírgulas e pontos. Teimava em não acentuar a ação dos verbos e nem repassar a emoção dos adjetivos.
- Assim o patinho correu correu e voou por cima da cerca fugindo na
mata os passarinhos assustados levantavam voo deve ser porque sou muito
feio pensou o patinho fechando os olhos e correndo ainda mais...
Soava tudo enfadonho, sem nos convencer de que o patinho correu,
voou, pensou, fechou os olhos e correu ainda mais.
Frei Betto. Alfabetto. SP: Ática, 2002. p. 30-32.

São, muitas vezes, professores com o perfil e a precária competência desta
dona Rute que, em situação de pesquisa, solicitados a fazer uma livre asso-
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ciação com a palavra leitura, elencam vários elementos sobre os quais vale a
pena refletir.
Nesse exercício de livre associação, as expressões inspiradas pela palavra
leitura talvez não representem verdadeiramente o que práticas de leitura representam para o entrevistado. Mas, com certeza, nos informam das representações vigentes no imaginário que, sobre a leitura, circulam entre educadores.
E é importante conhecer este imaginário.
É interessante vermos que as associações relatadas (p. 65) distribuem-se
pelo velho paradigma horaciano do dulce et utile: para os entrevistados, leitura
ora evoca lazer e arte (como quando é relacionada a prazer, relaxamento e liberdade), ora evoca o mundo pragmático e profissional (como quando é relacionada
a conhecimento, informação e aprendizado).
É neste último paradigma – o do pragmatismo – que se inclui a autoimagem
do professor de se ver (mesmo quando interrogado enquanto leitor) – como um
profissional da leitura, já que
yy vê como um dos ganhos proporcionados pela leitura o encontro de novidades para trabalhar com alunos;
yy leva em conta a reação dos alunos quando recomendam alguma leitura.
Ou seja, alunos parecem um fantasma sempre presente a espreitar a leitura
docente... Neste cenário, podemos mesmo acreditar em leitura prazerosa, relaxante e libertadora?
Mais adiante, os professores parecem unânimes – e nesse ponto identificam-se completamente com os alunos (e não deixa de ser curiosa essa identidade...)
– em afirmar que ler é um prazer quando o tema interessa e gera identificação.
Esta leitura em espelho – na qual o leitor tanto projeta o que vive naquilo que lê,
quanto almeja viver o que lê nos livros – merece reflexão cuidadosa pelo caráter
inevitavelmente contraditório que acaba acarretando para práticas escolares e
políticas de leitura.
Por um lado, segmento forte da atual produção editorial para crianças e jovens – apostando nesse trânsito da vida real para a literatura – encomenda textos que reproduzam, nas histórias, situações específicas vividas por diferentes
segmentos de seu público-alvo: cadeirantes, deficientes visuais, etc. De outro,
o atual policiamento e expulsão dos livros de tudo que puder ser considerado
como politicamente incorreto aposta no trânsito inverso, ou seja, na repetição,
para fora dos livros, de situações e valores neles mencionados, ainda que de
forma crítica.
Num certo sentido, a censura está na esquina destas práticas e políticas...
Um romance brasileiro de 1893, A normalista, bem pode representar este
tipo de leitura indesejável pelo efeito que pode provocar nos leitores. E, como a
protagonista da cena da leitura desencaminhadora é uma futura professora, o
exemplo não poderia ser melhor:
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Maria folheou ao acaso aquela obra-prima, disposta a devorá-la. E, com
efeito, leu-a de fio a pavio, página por página, linha por linha, palavra por
palavra, devagar, demoradamente,
Uma noite o padrinho quase a surpreende no quarto, deitada, com o romance aberto, à luz d’uma vela. Porque ela só lia O primo Basílio à noite, no
seu misterioso quartinho do meio da casa pegado à sala de jantar.
Que regalo todas aquelas cenas da vida burguesa! Toda aquela complicada história do Paraíso!... A primeira entrevista de Basílio com Luiza causou-lhe uma sensação estranha, uma extraordinária superexcitação nervosa; sentiu um como formigueiro nas pernas, titilações em certas partes do
corpo, prurido no bico dos seios púberes; o coração batia-lhe apressado,
uma nuvem atravessou-lhe os olhos... Terminou a leitura cansada, como se
tivesse acabado de um gozo infinito... E veio-lhe à mente o Zuza; se pudesse
ter uma entrevista com o Zuza e fazer de Luiza.
Até aquela data só lera romances de José de Alencar, por uma espécie
de bairrismo mal entendido, e A consciência de Heitor Mallot publicada em
folhetins na Província. A leitura do Primo Basílio despertou-lhe um interesse extraordinário.
- “Aquilo é que é um romance. A gente parece que está vendo as coisas,
que está sentindo...”
Não compreendera bem certas passagens, pensou em consultar a Lídia;
sim, a Campelinho devia saber a história da champagne passada num beijo
para a boca de Luíza.
Caminha, Adolfo. A normalista. 7. ed. São Paulo: Ática, 1982. p. 24.

Fundamentar o interesse pela leitura na identificação que o texto lido oferece
ao leitor também merece atenção por outro viés. Solicitados a mencionarem
Livros que mais marcaram sua vida (p. 80), número bastante significativo de professores menciona obras infanto juvenis (A droga da obediência, O escaravelho
do diabo, O garoto de ouro), clássicos escolares (como Memórias póstumas de
Brás Cubas, A moreninha, Senhora e O primo Basílio) ou ainda best-sellers contemporâneos como O crepúsculo, A cabana, Anjos e demônios. Há ainda menção
a obras e autores mais canônicos, acadêmicos e modernos, como Clarice Lispector, Jorge Amado e Guimarães Rosa.
A data recente de publicação de alguns dos títulos mencionados (como A cabana), a antiguidade de outros (como A Moreninha) ou ainda a inevitável imaturidade
das personagens protagonistas das obras infanto juvenis citadas sugerem reserva
na interpretação de tais dados. Em que aspecto A moreninha ainda é hoje uma
obra marcante? Antes de A cabana (lançamento recente) nenhuma obra marcou
o(a) entrevistado(a)? Lê-se literatura infantil e best-sellers em cursos universitários (onde muitos entrevistados disseram ter desenvolvido o gosto pela leitura)?
Amplia ainda mais o grãozinho de incredulidade com que se deve lidar com a
lista fornecida de obras que marcaram a vida dos entrevistados o cruzamento do
“gênero e natureza” destas obras mencionadas com outras informações trazidas pela pesquisa, como a afirmação de que (p. 70) a maioria afirma que adquiriu
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o hábito de ler só na faculdade, que em média leem 2 e 4 livros por ano (p. 75) e
que a leitura se realiza em casa/no quarto, ou andando na rua ou ainda indo de
uma escola para outra, de ônibus (p. 79).
Relativamente às leituras universitárias, relatório de pesquisa de Bernadete
Gatti (apresentado no Seminário Paulista de Formação de Professores, 2009)
aponta a completa precariedade delas, geralmente realizadas por sobre fotocópias, cuja identificação, para os alunos, não se dá nem pelo título nem pelo autor, mas pela cor da encadernação, ou pelo professor que pediu a leitura. Como,
assim, acreditar que a maioria adquiriu o hábito da leitura na faculdade? Na mesma direção de espanto – mas aqui com maior lastro de credibilidade –, apontam
as cifras de leitura anual: ler de 2 a 4 livros por ano é uma cifra magra, que mal
cabe num projeto de leitura que proponha a leitura de um livro por bimestre.
Como selecionar este um livro sem ter lido, pelo menos, mais um?
No quesito espaços da leitura, as respostas tornam-se mais verossímeis, se
pensarmos no território paulistano recoberto pela pesquisa, onde o cenário de
passageiros de metrô e de ônibus atracados com livros é bastante comum. Mas
ainda assim, é preciso ler com reservas a informação da professora que diz ler
andando na rua. Já o perfil majoritariamente feminino da amostra justifica a informação da falta de tempo e de espaço doméstico para a leitura, o que traz para o
universo do professor – melhor dizendo, da professora – a situação magistralmente representada num cartoon de Claudius. Como diz uma professora: Para quem é
solteiro, ainda dá para ler. Mas para quem é casada, fica difícil (p. 76).

A partir de seus resultados, creio que a pesquisa LEITURA E QUALIDADE DE
ENSINO pode ser concebida como fechando e chancelando uma etapa importante da maneira como diferentes setores da sociedade lidam com livros e com
leitura na escola do Brasil de hoje.
Já faz quarenta anos que livros e leitura estão em pauta, como sugere a tabela abaixo, que lista, cronologicamente, a fundação de entidades e o desenvolvimento de projetos voltados, no Brasil, para livros e leituras:
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1968

Criação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ)

1974

A FNLIJ inicia a avaliação da produção literária infantil e juvenil
brasileira

1981

Fundação da Associação de Leitura do Brasil (ALB)
1ª. Jornada de Literatura de Passo Fundo

1982

Criação do programa Ciranda de Livros

1984

Criação do Programa Nacional de Salas de Leitura

1992

Fundação do PROLER

1997

Criação do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)

2004

Decreto da desoneração fiscal do livro

2006

Instituição do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL)

Como delineia o quadro acima, a multiplicação de entidades e iniciativas voltadas para livros e leitura – se tomarmos como marco de maturidade do movimento a fundação da FNLIJ – iniciou-se em 1968, isto é, há meio século. Este
intervalo de tempo e a pluralidade e a diversidade de instituições envolvidas e
de objetivos pretendidos talvez aconselhe que se considere encerrada a etapa
na qual questões de leitura – particularmente a preocupação pela falta ou precariedade de leitura entre as gerações mais jovens – eram objeto de pesquisas
menos focadas no que aqui vou chamar de materialidade de práticas de leitura.
A importância que a leitura vem assumindo em debates educacionais acabou gerando uma quantidade grande de clichês, daquelas frases que povoam o
imaginário dos entrevistados pela pesquisa da SM. Gosto de pensar que clichês
não são inverdades, mas formulações que, tendo expressado uma verdade em
algum momento, foram se cristalizando a tal ponto que perderam sua referência
original e não chegaram a construir outra.
E as falas dos mestres (bem como a dos alunos) são repletas de clichês. Para
mim, o livro é uma viagem; Quem lê um livro nunca está só, está sempre muito bem acompanhado (p. 68); são uma constelação de clichês que, como diz a
canção antiga, andam nas cabeças e andam nas bocas. Mas andam também em
campanhas publicitárias, em projetos governamentais e do terceiro setor.
Infelizmente!
Infelizmente, porque com clichês não se avança nada no tão importante conhecimento das práticas de leitura vigentes no Brasil. Conhecimento das práticas de leitura vigentes no Brasil de hoje e de ontem, é essencial se queremos
alterá-las para o Brasil de amanhã.
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Algumas respostas coletadas durante a pesquisa rompem a dimensão abstrata do clichê e podem apontar caminhos que inspirem pesquisas complementares
– de história(s) de leitura – que patrocinam avanço na questão.
Nesse sentido, compare-se a frase Para mim, o livro é uma viagem com que um
entrevistado respondeu a uma das questões da pesquisa, com informações geradas
por outras questões. Ao relatar, por exemplo, que Fui morar no Recife. Minha filha
ia para a escolinha e eu voltei a estudar... Aí veio o gosto pela leitura. Ficava muito
só, então lia bastante (p. 71), a relação entre leitura e solidão torna-se convincente
ao ser relacionada a uma mudança de cidade e ao retorno à escola. Numa outra
dimensão, o relato de que Meu pai era analfabeto e minha mãe só fez até a 4ª. série.
Minha irmã que lia um pouco para mim, mas mais batia do que lia (p. 71) tanto confirma a carência letrada no ambiente doméstico como relaciona momentos de leitura
com violência familiar. Outros depoimentos relacionam leitura a certas profissões e
relatam experiências de leitura como passatempo: Como fui ser telefonista, comecei
a ler para passar o tempo... Quando criança, não lia (p. 72).
O peso da precariedade do ambiente cultural letrado familiar dos professores ressurge cruzado com a questão do gênero pelo qual se processou a iniciação à leitura:
Eu adorava gibis. Minhas irmãs traziam das casas onde trabalhavam como empregadas domésticas... A partir daí, passei por todas as fases da vida lendo (p. 72). Contrapondo-se àquela irmã que mais batia do que lia, temos aqui um registro interessante
(porque raro) de uma figura familiar pouco mencionada em histórias de leitura; mais
ainda, em outra leitura registra-se uma espécie de circulação social ampla de gibis, de
casas de patroas para casas de empregadas.
A análise das informações fornecidas por depoimentos como os acima comentados permite que se delineie um quadro talvez mais nítido das práticas
de leitura que efetivamente (de verdade!) fazem parte da história de leitura de
nossos professores: leitura como arma contra a solidão e como forma de “passar
o tempo”, origem familiar de baixa escolaridade, acúmulo de papéis cumpridos
pela mulher casada, papéis cumpridos por diferentes membros da família...
Outra parte bastante importante da pesquisa dedica-se a pedir que os professores apontem razões para desmotivação dos alunos para a leitura. E, no elenco de
causas, jamais escola ou professores são mencionados. Ou seja, instados a diagnosticar causas para os problemas que enfrentam (de leitura e de aprendizado dos
alunos), muito compreensivelmente eles – professores – jamais se incluem entre os
problemas. Apontam desinteresse geral dos alunos, indisciplina, progressão continuada e desinteresse dos pais (p. 87-88). Ao elencarem as dificuldades encontradas
mencionam, sem nenhuma hierarquia, preguiça, dificuldade de concentração, de
pronúncia, pobreza de vocabulário e falta de tempo. Como se vê, o diagnóstico docente concentra os problemas nos alunos, nunca na aula, na escola, na docência.
Nas considerações sobre práticas culturais dos alunos, uma curiosa contradição: os docentes informam valer-se da internet para fazer pesquisas para o trabalho e para a faculdade (p. 84), mas desqualificam o uso que os alunos fazem
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da internet: tudo é muito fácil na internet. Eles não querem ter trabalho... eles
têm preguiça de pensar (p. 87).
Igualmente curiosos são os resultados da pesquisa quando os professores são
solicitados a sugerirem soluções para os problemas escolares e de leitura que diagnosticam (p. 93: recursos que poderiam ser utilizados para reverter a situação).
Solicitados a proporem alternativas, os professores sugerem medidas que, em
grande parte, dizem respeito a terceiros: os pais (abordagem inicial por parte dos
pais) e o estado (política de ensino mais adequada [unanimidade: contra a progressão continuada], condições mais adequadas de ensino e aprendizagem, material de
qualidade e em quantidade compatível). Mencionam também (p. 104) investimentos em salário do professor e programas de capacitação do professor.
Ainda no capítulo das propostas, vale sublinhar que, quando solicitados a sugerir formas de reverter a situação, as sugestões apresentadas são exatamente as
que já existem, há pelo menos duas décadas, de norte a sul do Brasil (a partir da
p. 105): os entrevistados sugerem que as editoras patrocinem cursos de capacitação, que o Estado diagnostique alunos com dificuldades de aprendizagem, dislexia,
hiperatividade e que a mídia se envolva com difusão e campanhas pela leitura.
Detalhando mais as expectativas manifestadas face às editoras (p. 107), como
já se observou, várias das medidas sugeridas já existem e estão vigentes: a lei
da desoneração fiscal do livro teve por objetivo diminuir preço de livros e há,
efetivamente, grande oferta de livros extremamente atraentes, embora, por vezes, as compras governamentais – isto é, os livros que chegam à escola pública
– contemplem os menos elaborados por serem mais baratos.
Ainda ao sugerirem – como forma de reverter a situação de desinteresse por
livros e leituras – oferta de atividades de capacitação de professores (cursos, palestras, seminários), os professores entrevistados parecem não se dar conta do
caráter fragmentado, momentâneo e efêmero destas iniciativas. Sua formatação é inadequada e sua duração completamente insuficiente para o aprendizado
de leitura e a familiaridade com livros de que um profissional da leitura – como
é um professor – necessita.
Embora não incluído na pesquisa – e, talvez, mesmo se incluído, não fosse
muito elaborado pelos entrevistados –, quero encerrar estas observações levantando um ponto que se aproxima da formatação das atividades sugeridas: a contemporânea espetacularização de eventos voltados para livros e leituras (gincanas, concursos, visitas a editoras), o que talvez, mais do que ajudar a promover
gosto pela leitura e competência para praticá-la, reforçam a mercantilização e
institucionalização da literatura.
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