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RESUMO 

 

Neste texto apresento parte de minha tese de doutorado. Nela discuti com os professores e 

alunos de uma escola pública de ensino médio do Rio de Janeiro, questões relacionadas às 

suas práticas e concepções sobre leitura. Os sujeitos da pesquisa produziram imagens que 

no seu entender estavam relacionadas ao tema da leitura. As diferentes concepções do ato 

de ler, a relação da leitura literária e de outros tipos de leitura com as novas tecnologias, o 

papel da escola valorizando, ou não, o acesso aos diferentes suportes de leitura, foram 

alguns dos temas discutidos. Discutirei neste texto as diferentes concepções sobre leitura 

que foram apresentadas pelos sujeitos ao longo da realização das entrevistas. Na segunda 

parte do texto, algumas ideias de Walter Benjamin servirão de referência para pensar as 

razões que possibilitaram a ampliação da noção de leitura. 
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Introdução  

 

 Durante muito tempo a leitura esteve relacionada à decifração do escrito. No interior 

da escola o livro impresso e a escrita davam forma ao processo educativo, não apenas em 

seu aspecto mais visível – o da presença de livros e cadernos - como, também, naqueles 

mais invisíveis - como a forma de organização dos conteúdos, das concepções sobre o 

aprendizado e sobre as etapas de desenvolvimento dos alunos. O desenvolvimento dos 

meios de comunicação trouxe uma primeira inflexão sobre a predominância do escrito e, 

como consequência, abriu espaço para uma redefinição do significado da leitura. Depois, 

com a popularização dos aparelhos de televisão, a escola colocou-se em posição defensiva 

na medida em que via na imagem uma grande inimiga das práticas de leitura.  

 Mais tarde vieram a novas telas (computadores, celulares, etc.). Elas foram 

interpretadas com a mesma desconfiança com que foi avaliada a televisão. Entretanto, as 

novas telas traziam cada vez mais a possibilidade da escrita e da leitura. Hoje somos 
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incitados a escrever e a ler. E-mails, Twitter, Facebook, Orkut, entre outros, exigem a nossa 

prática constante de leitura e de escrita. Ao longo deste longo processo houve uma 

ampliação da própria noção de leitura que passou a abarcar novas linguagens e suportes. 

 Neste artigo apresento uma parte de minha pesquisa de doutorado em educação, 

realizado no ProPEd/UERJ. Apresentarei um conjunto de imagens que retratam a forma 

através da qual os sujeitos percebem a leitura no interior do espaço escolar, tentando avaliar 

o que por eles é considerado como leitura bem como outros aspectos que se originaram de 

suas falas. Na segunda parte do texto busco refletir com o auxílio das ideias de Walter 

Benjamin sobre as condições que tornaram possível a ampliação da noção de leitura. 

 

As várias faces da leitura 

 

 Apresentei uma questão aos participantes da pesquisa: “Onde esta a leitura na 

escola?”. Eu lhes emprestava uma máquina fotográfica digital e eles saiam em busca de sua 

resposta, registrando-a, imobilizando-a. Depois conversávamos sobre estas imagens, 

proporcionado a oportunidade de rever os momentos imobilizados e com as imagens 

enveredar por um processo de reconstrução da memória. E que relação eles estabeleceram? 

Vejamos o que nos disseram professores e alunos. 

 Uma das alunas, Samanta expressou uma concepção de que a leitura é uma atividade 

ligada a diferentes suportes que não somente o livro, através das fotos abaixo, produzidas 

juntamente com a sua amiga Isabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Fotos de Isabela e Samanta. 
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Na figura 1 observamos sobre a mesa uma série de diferentes revistas. Vemos em 

maior número a Revista Época, um número da Revista Conhecer Fantástico, um número da 

Revista Futi, e um número da Revista A. As revistas foram dispostas na mesa pelas próprias 

alunas para a realização da foto. A segunda imagem da mesma foto nos mostra uma estante 

repleta de revistas de variados tipos. Ambas foram produzidas na biblioteca da escola. 

Ao explicitar os motivos que levaram à composição da primeira foto, aquela onde 

vemos as revistas arrumadas sobre a mesa, Samantha afirma que “Muita gente no Brasil se 

limita a que? Leitura é só no livro. A pessoa tem que pegar o livro. Não. Acho que não é. 

Leitura é neguinho ler.” Aqui Samanta dissocia a leitura daquele que foi durante muito 

tempo o seu suporte privilegiado, o livro. Esta dissociação é reafirmada por ela na produção 

da segunda foto. Questionadas sobre os motivos de sua composição ela e Isabela afirmam: 

(Samanta) É a revista. É que a revista é aquele assunto. [...] Da revista também vem a leitura.  

(Isabela) Também para saber as fofoquinhas e tal. 

(Samanta) Não, tem revista de fofoca, mas também tem revista como Veja, Época, que [...] que 

incentiva o estudo. Outro dia peguei várias revistas da Veja e Época que tem assuntos que tem a ver 

com a matéria da escola [...]. Até aquelas revistas, tipo assim, é revistinha de adolescente, Revista 

Teen, não sei o que é teen, tudo é teen, tudo é jovem. Às vezes tem assunto que já li sobre saúde, 

que os jovens tem que saber, é.... questão do relacionamento essas coisas. Lógico tem umas 

fofoquinhas. 

Samanta continua falando do valor dessas revistas como fontes de informação. Em 

outros momentos da entrevista ela e sua amiga Isabela já haviam citado os gibis entre os 

vários suportes que possibilitam a leitura, assim como outros alunos o fizeram. Falando dos 

gibis como um tipo de leitura Samanta afirmou: 

[o] gibi às vezes conta uma historinha, mas às vezes passa algumas coisas. Responsabilidade. Já vi 

várias vezes. [...] Até com a historinha da turma da Mônica, que são as minhas preferidas. Passa às 

vezes muita coisa de responsabilidade, respeito ao próximo. Tem até os personagens que são 

deficientes, que tem o Luca, que é cadeirante, a Dorinha, que é deficiente visual, [...] tem uma 

personagem, pouco aparece, mas também tem síndrome de down. Então, mostra uma igualdade. 

Que muita gente, por mais que leia livro, não aprende.  

Samanta estabelece uma aproximação entre o gibi e os livros, pois para ela os gibis, 

por exemplo, a Turma da Mônica, não visam apenas divertir, “contar uma historinha”. 

Através deles é possível aprender a ter gestos mais solidários de “respeito ao próximo”, que 

valorizem a “igualdade” entre aqueles que são diferentes. Valores esse que podem até estar 

nos livros, mas que algumas pessoas leem, mas não aprendem. A fala de Samanta pode ser 

vista como um contraponto ao necessário aspecto civilizador da leitura literária.  
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Uma visão mais ampliada sobre a leitura é também apresentada pela professora 

Márcia (Educação Física). Ela produziu as suas fotos com as professoras Deise (Biologia) e 

Leila (Matemática). Ao realizar as fotos elas perguntaram aos alunos sobre as suas práticas 

de leitura. Márcia relata assim a conversa que teve com um aluno:  

[...] e um menino até falou assim, a gente perguntou você tem lido? “Leio, 838 Jardim Maravilha” 

[reproduz a resposta do aluno]. Quer dizer o número do ônibus. “846, Rio da Prata” [reproduz a fala 

de um aluno]. Quer dizer é uma leitura. A leitura está presente no dia-a-dia, o tempo todo. 

  

 Esta visão sobre a leitura como um ato que excede a utilização do livro também 

pode ser verificada nas fotos de outros professores como as que vemos reproduzidas na 

figura 3. Essas fotos foram produzidas por professores de diferentes disciplinas: educação 

física, geografia, história, matemática, biologia e língua portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Fotos de professores. 

A observação das fotos e a análise das entrevistas apontam deste modo para uma 

ampliação do significado de leitura por parte de professores e alunos.  

Não observei apenas a referência a diversos tipos de suporte do escrito que 

relativizam o papel do livro como suporte privilegiado da escrita/leitura. Pude observar 

mesmo uma ampliação da própria noção de leitura que transcende o texto impresso, 

valorizando a imagem ou mesmo outras formas de leitura. 

Vejamos dois exemplos dessa concepção ampliada de leitura (figura 4). O aluno 

Lucas e o professor Hélcio valorizaram a imagem como outra forma de leitura. Lucas 
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produziu uma foto de um jornal sindical, o Boletim do Sindicato Estadual dos Profissionais 

de Educação do Rio de Janeiro - SEPE. Embora seja a foto de um Jornal, o que se destaca 

na imagem é a caricatura do governador Sérgio Cabral, retratado como Pinóquio.   

A foto do professor Hélcio (Figura 4, imagem da direita) foi feita a partir de um 

grafite que foi pintado em uma das paredes da rampa de subida para a escola. 

Ao comentar sua foto Lucas afirmou que ela representava “[...] Uma forma do povo 

se expressar. Leitura. Leitura de imagens e de palavras também. Você vê e você 

compreende que às vezes acho que vale mais a imagem do que as palavras”. Por sua vez o 

professor Hélcio, da disciplina de artes plásticas, ao falar dos motivos que o levaram a 

produzir a sua fotografia disse que ela representava “[...] a mistura da arte com a leitura. Por 

mais que seja uma frase bíblica não é, mas a arte ela não está sozinha. Tem a leitura da arte, 

dessa pintura que o cara fez e tem a arte do conjunto. Que, para reforçar a pintura, ele 

colocou um termo bíblico que eu acho que não foi nem dele”.  

 

  

 

e 

 

 

 
Figura 4 – Fotos dos alunos Lucas e do professor Hélcio. 

 As falas marcam a possibilidade de a imagem ser lida, ser passível de uma leitura. 

Nos dois casos as fotografias retratam imagens inseridas em contextos de escrita. Há uma 

diferença na ênfase de cada fala sobre a relação entre a imagem e o material escrito. Na fala 

de Lucas existe uma valorização da imagem como símbolo expressivo autônomo, enquanto 

na fala do professor Hélcio a expressividade da pintura parece depender do escrito. 

 Assinalei essa diferença apenas para reforçar a concepção de que a relação entre a 

imagem e o escrito pode se dar de diferentes maneiras. Entretanto, nenhuma das duas falas 

atribui maior peso à escrita, compreendendo a imagem como simples ilustração. 
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Em outro momento de minha conversa com Lucas, ele explica os motivos que o levaram a 

fazer a foto de uma partitura. A partir daí ele e Marcela estabelecem um diálogo que aponta 

para novas possibilidades de realização da leitura. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 – Foto de Lucas. 

(Lucas) Isso aí é a partitura. O que que acontece, eu estudo música e várias pessoas às vezes 

falavam, poxa eu não entendo nada.  Só para quem entende esse tipo de musica de fato isso é uma 

leitura. É igual aprender a ler, ler uma partitura. Cada ponto desse, representa uma nota dentro da 

pauta, ou seja, dentro da leitura, e temos alongamentos, flexões. Ou seja, existe partitura,  tablatura e 

cifras. São várias formas de leitura,  diferentes para a musica. A música você não vai lá 

simplesmente e toca. Você primeiro tem que ler para depois tocar.  Tocar de ouvido era muito 

difícil. A partitura é uma forma de leitura. 

Uma leitura musical. O músico quando ele pega para ler a partitura dele, ele pode nunca ter visto a 

música na vida, se ele ficar com a partitura ali que ele vai tocar. Ele está lendo. Não é muito 

diferente de ler não, entendeu. Você vai lá vai juntar os pontinhos, prestar atenção na pauta. 

(Marcela) É igual a informática. Que meu irmão, por exemplo, programa. Então, ontem eu estava 

vendo a prova dele. Ele fez uma prova e tirou até dez, É, mas, é linguagem Maple, tudo codigozinho 

assim, mas se ele ver o código ele consegue fazer entendeu, sabe o que é, o que ele faz, entendeu.  

Lucas fala da partitura e Marcela da linguagem computacional como formas a partir 

das quais se produz significado. O interessante na fala de Lucas é a questão de que as 

notações musicais são de fato uma linguagem universal. No prosseguimento de nossa 

conversa eu comento com eles que essa associação feita por Lucas lembrou-me as reflexões 

de Chartier, feitas a partir do texto de Borges, “O Congresso”. 

Neste texto uma personagem é encarregada de descobrir qual deveria ser a 

linguagem utilizada pelos participantes do “Congresso do Mundo”, um Congresso que 

representaria a todos os homens e a todas as nações. Depois de considerar três diferentes 
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tipos de línguas capazes de superar as diferenças lingüísticas entre os homens (as línguas 

artificiais, como o esperanto; uma língua tornada universal, como o latim e as línguas 

formais, onde há uma relação entre cada letra e as diferentes categorias, espécies e 

elementos) a personagem conclui que essa é uma ideia inútil porque o mundo é constituído 

por uma diversidade irredutível de línguas, lugares e pessoas (CHARTIER, 2002, p.12-13). 

A partir desse conto, Chartier elabora uma reflexão sobre a possibilidade de 

existência de um idioma universal que permita a comunicação entre as pessoas na época em 

que vivemos onde a comunicação eletrônica adquire cada vez mais importância. Para 

Lucas, a música é uma linguagem universal. 

As falas aqui apresentadas são algumas das indicações de que, no interior da escola, 

aparece relativizada de algum modo aquela associação feita por mim anteriormente 

apontada entre escola/leitura/livro, que constituiu a concepção de leitura literária. 

Quais foram as modificações que possibilitaram esse alargamento da concepção  de 

leitura na escola e, portanto, a uma extensão do conceito de leitura em diferentes suportes 

que não o livro e até mesmo a sua ampliação para outros domínios além do escrito, como a 

imagem, por exemplo?  

 

A cidade como escrita 

 

Pretendo buscar algumas pistas para refletir sobre tais indagações a partir da análise 

de alguns textos de Walter Benjamin. Como guia nesse percurso panorâmico sobre a sua 

obra utilizarei algumas preciosas indagações contidas no livro de Willi Bolle, Fisiognomia 

da Metrópole Moderna: representação da história em Walter Benjamin. Bolle afirma que 

desde os anos 1920, Benjamin começou a dar forma a um projeto literário, nascido com o 

livro Rua de Mão Única. O objetivo do projeto seria o de representar a metrópole moderna 

como “espaço de experiência, sensorial e intelectual” (BOLLE, 2000, p. 271). 

 Benjamin aborda a metrópole moderna da forma que ela apresenta-se diante de seus 

habitantes em seu cotidiano, “uma imensa aglomeração de textos” que juntos configuram 

“uma gigantesca constelação de escrita”. Assim, placas de trânsito, outdoors, sinais, 

letreiros, tabuletas, informações, anúncios, cartazes, folhetos, manchetes, luminosos passam 

a fazer parte da experiência dos indivíduos que circulam pela cidade moderna. Em Rua de 

Mão Única vemos representada “a concretude surrealista de uma artéria metropolitana, em 

forma de uma montagem de produtos gráficos” (BOLLE, 2000, p.273). 
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Seguindo a orientação de Bolle, o leitor que passar em revista os títulos dos 

fragmentos que compõem a obra pode identificar “a escrita da cidade”. Esses títulos nos 

fornecem através de sua transcrição uma imagem daquilo que qualquer cidadão encontra 

diariamente ao flanar pelas ruas de uma grande metrópole. 

Assim, posso citar, entre outros, encontrar: “Posto de gasolina”; “N
o
. 133 12”, 

“Estas plantas são recomendadas a proteção do público”; “Canteiro de obras”, “Atenção: 

degraus!”; Proibido colocar cartazes!”; “Guiche de achados e perdidos”; “Parada para não 

mais do que três carruagens”, “Oculistas”, “Brinquedos”, “Si parla italiano”, Estas áreas são 

para alugar”, “Mendigos e ambulantes proibidos!”. A partir dessas e de outras referencias 

explícitas ao  escrito, encontrado na cidade, Benjamin desenvolve as suas reflexões. 

A escrita embrenha-se na vida do indivíduo, constituindo o sensorium do cidadão 

urbano que imerso nessa profusão da escrita e circulando por entre elas “vivencia, 

experimenta, conhece e inventa” formas de existência. Assim, pode dizer Benjamin que 

esse cidadão considera a rua como a sua morada. Nela “as brilhantes e esmaltadas tabuletas 

das firmas comerciais” funcionam como sua decoração de parede, os muros onde ele vê o 

aviso “Proibido colar cartazes!” são como a sua escrivaninha, as bancas de jornal, “suas 

bibliotecas” (BENJAMIN, 2007, p.468). 

É com esse mesmo espírito que devemos compreender as diversas referências feitas 

por Benjamin nas Passagens, onde ele enumera os nomes de ruas, das praças, de lojas, das 

passagens parisienses, de teatros e que constituem a matéria de sua reflexão. 

Na cidade, a letra, a palavra, se banaliza. É na metrópole moderna que ocorre a 

democratização de seu uso, na medida em que um número maior de palavras consegue 

aquilo que antes era privilégio de pouquíssimas palavras: “serem elevadas à nobreza de 

nome”. Por meio desses nomes, as ruas da “cidade se tornam um cosmos lingüístico” 

(BENJAMIN, 2007, p.563). 

O ritmo da metrópole moderna com a sua rapidez é expresso pela presença de 

grandes contingentes de pessoas nas ruas (a massa), pela ampliação da circulação dos 

ônibus, pela profusão e rapidez da circulação das imagens, seja através da fotografia, ou do 

cinema, ou das vitrines das lojas e das suas tabuletas, pela circulação da informação através 

dos jornais e do rádio e da própria escrita que se embrenha em tudo, até mesmo nos 

números das casas, nomes de ruas, de praças, teatros,etc. 

Todo esse contexto levou Benjamin a concluir que não era possível mais fazer 

qualquer análise sobre o livro, ou mesmo sobre a obra ou o romance, de forma “rígida e 
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isolada”, devendo essa discussão estar inserida “nos contextos sociais vivos” (BENJAMIN, 

1994b, p.122).  

Verificamos essa concepção no fragmento intitulado “O guarda-livros juramentado” 

e fazer a partir dele comentários mais gerais baseados nas análises de Bolle. Neste 

fragmento Benjamin constata que a “arte da imprensa” vive uma situação bem diferente 

daquela do momento de sua invenção. Tendo o livro se tornado um objeto popular na 

Alemanha, através da difusão do “livro dos livros”, a Bíblia, parece que “Agora tudo indica 

que o livro, nessa forma tradicional, vai de encontro ao seu fim” (BENJAMIN, 1995, p.27). 

Parte dessa modificação pode ser imputada ao desenvolvimento de um vigoroso 

mercado da informação periódica representada pelos jornais que, ao adquirirem maior 

relevância do que as revistas, sinalizavam o surgimento das novas condições da escrita e de 

leitura. Junto com o jornal Benjamin assiste ao desenvolvimento de novas técnicas de 

informação ligadas ao ritmo veloz da moderna metrópole ávida pela informação: o 

telégrafo, a fotografia, o rádio. 

Seria fácil fazer a partir daqui algumas considerações que oponham a informação 

rápida e superficial do jornal aos livros literário, buscando ver neles a expressão de uma 

profundidade e de valores a serem conservados. Isso seria além de equivocado, totalmente 

distante do espírito de Benjamin (BENJAMIN, 1994a, 1994c).  

Embora encontremos várias referências aos produtos da imprensa na sua relação 

com a mercadoria, elas não devem ofuscar a visão mais complexa de Benjamin sobre esse 

tema. A posição de Benjamin não é de crítica generalizada ao jornal, chegando a afirmar, 

baseado na imprensa soviética, que ele é “a instância decisiva”.  Nele já se poderia observar 

um processo de “fusão” que “questiona as distinções entre autor e leitor” e ainda 

“ultrapassa as distinções convencionais entre os gêneros” (BENJAMIN, 1994b, p.125).  

Em primeiro lugar, a diluição entre as funções do autor e leitor é saudada como algo 

positivo por Benjamin, como se vê no ensaio “O autor como produtor” em que ele ilustra 

sua posição por intermédio do exemplo de Tretiakov. Tretiakov vê com bons olhos “o 

declínio da dimensão literária na imprensa burguesa”, cujo conteúdo é definido pela 

impaciência do leitor. Entre eles estão os excluídos “que julgam ter direito a manifestar-se 

em defesa dos seus interesses”. Os excluídos, então, passam a escrever para o jornal, tendo 

acesso à condição de autor. “O próprio mundo do trabalho toma a palavra”. Escrever passa 

a ser direito de todos. Ocorre a “literalização” das condições de vida. Ela “resolve as 

antinomias, de outra forma insuperáveis, e é no cenário em que se dá a humilhação mais 
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extrema da palavra – o jornal – que se prepara a sua redenção”
3
 (BENJAMIN, 1994b, p. 

124-125). 

Para Willi Bolle essa reflexão benjaminiana faz parte de sua ideia sobre o uso da 

técnica da montagem como parte de sua concepção historiográfica. Entre os diferentes tipos 

de montagem Bolle considera o “conceito jornalístico de montagem”. O jornal merece uma 

atenção especial de Benjamin em função de “seu layout não linear e, sim, espacial, sua 

disposição multidimensional da escrita, constituindo um enorme desafio para a cultura 

tradicional do livro” (BOLLE, 2000, p.91).  

É nesse sentido que podemos entender as primeiras linhas que compõem o 

fragmento “O guarda-livros juramentado”.  

O mesmo contexto explica a referência, que não deixa de ser curiosa, feita por 

Benjamin ao fim do livro, tema que já analisei no início desse texto. A reflexão de 

Benjamin é coerente com a sua posição de não demonizar as novidades técnico-culturais. 

Com isso não é possível perceber nessa indicação de Benjamin o tom pessimista que 

caracteriza os debates sobre o fim do livro citados por mim anteriormente.  

Prova disso é a referência, no mesmo fragmento, à experiência da escrita poética de 

Mallarmé com o poema Un Coup De Dés Jamais N´Abolira Le Hasard (Um jogo de dados 

jamais abolirá o acaso - 1897), que Benjamin usa para entender as mutações no objeto livro: 

 
[...] Mallarmé, como viu em meio à cristalina construção de sua escritura, 

certamente tradicionalista, a imagem verdadeira do que vinha, empregou pela 

primeira vez no coup de dés as tensões gráficas do reclame na configuração da 

escrita (BENJAMIN, 1995, p.27). 

 

Benjamin realça a atitude de Mallarmé de constituir uma escrita poética que se realiza 

“em harmonia” com os desenvolvimentos da época no plano econômico, técnico e na vida 

pública. Uma escrita que, ao incorporar o espírito de sua época, sonha a época por vir. 

Para Ronald Entler (2010), Mallarmé foi precursor, talvez o primeiro, a ver no livro 

mais do que um mero suporte neutro de uma escrita linear. No poema Un coup de dês ele 

explora diferentes tipos, usou a página em branco como produtora de sentido, explorando as 

possibilidades gráficas como recursos estilísticos.  Para Entler o poema já apresenta uma 

concepção de “não-linearidade” que era uma das características propostas por Mallarmé 

para a realização de um ambicioso projeto denominado Les Livres.   

                                                 
3 Todos os trechos entre aspas são da citação de Tretiakov.  
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O projeto Les Livres deveria ser realizado de forma a possibilitar uma infinidade de 

leituras. Concebido como um “poema repertório”, jamais poderia ser lido da mesma forma. 

Tornando a forma gráfica um elemento da apreensão ele propunha o rompimento com a 

especificidade nas artes entre texto e imagem.  Mesmo a questão da interatividade já 

despontaria aqui na medida em que sem uma orientação prévia o sentido da obra dependeria 

quase que exclusivamente das decisões do leitor (ENTLER, 2010). 

Uma forma de escrita completamente nova é pensada aqui, incluindo a questão dos 

recursos gráficos, dos aspectos visuais da própria escrita. 

 No mesmo fragmento Benjamin chama atenção para as novas possibilidades de 

realização da leitura, não mais considerada apenas na sua vertente literária, já falando da 

ligação da propaganda com o material escrito. O material escrito havia feito do livro 

impresso “um asilo onde levava sua existência autônoma”, entretanto, na moderna 

metrópole capitalista a escrita “é inexoravelmente arrastada para as ruas pelos reclames e 

submetida às brutais heteronomias do caos econômico” (BENJAMIN, 1995, p.27).  

A leitura da escrita “pousada no livro” é uma prática que se efetua afastada das 

contingências do mundo exterior. É uma leitura envolta na contemplação que de resto liga-

se à aura da obra que, mesmo em sua proximidade dos olhos, nos remete à “aparição de 

algo longínquo” (BENJAMIN, 2007, p. 490).  

A nova escrita, arrastada para o burburinho da cidade não permite mais o 

distanciamento proporcionado pela leitura contemplativa. A experiência de leitura 

proporcionada pela grande literatura é aquela que a partir de sua aura possibilita que o 

cidadão se distancie das coisas por mais próximas que elas estejam dele.  

Arrastada pela publicidade, a escrita, pelo contrário, proporciona a vivência de uma 

forma de leitura que traz os objetos “perigosamente perto da nossa cara” impossibilitando o 

distanciamento, impactando cotidianamente o cidadão da metrópole (BENJAMIN, 1995, 

p.55). Os habitantes da cidade moderna passam a se deparar com os rastros, que simbolizam a 

proximidade das coisas por mais distantes que elas estejam deles (BENJAMIN, 2007, p. 490).  

Mudam as condições da leitura, com a mudança do escrito: 

Se há séculos ela havia gradualmente começado a deitar-se, da inscrição ereta 

tornou-se manuscrito repousando oblíquo sobre escrivaninhas, para afinal acamar-se 

na impressão, ela começa agora, com a mesma lentidão, a erguer-se novamente do 

chão. Já o jornal é lido mais a prumo que na horizontal, filme e reclames forçam a 

escrita a submeter-se de todo à ditatorial verticalidade (BENJAMIN, 1995, p.28). 
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É essa mudança nas condições da leitura (e como analisarei mais adiante, da 

produção da escrita) que exige uma reflexão sobre o papel da cultura literária tradicional 

centrada no livro.  

Benjamin percebe como a escrita buscou novos suportes que não apenas o livro. Ao 

mesmo tempo, novos suportes implicam também novas práticas de leitura, distintas das 

anteriores. Os indivíduos, que antes encontravam material escrito em abundância, 

principalmente nos livros impressos, passam a viver cada vez mais em um mundo onde o 

escrito está em todos os lugares, multiplicando as possibilidades das práticas de leitura.  

Ao circular pela cidade os indivíduos passam a ser confrontados com os jornais que 

podem ser lidos em pé, parado na rua, com os letreiros das lojas, com os anúncios, ou como 

diz a professora Márcia, reproduzindo a fala de um aluno, nos letreiros dos ônibus
4
.  

“Tudo a gente lê”, como se depreende da fala da professora Cláudia, e como nos 

mostram as fotos tiradas pelos sujeitos da pesquisa. As variadas fotos nos mostram como a 

escrita esta imersa nos espaços da escola. 

Na cidade a escrita também difunde-se por todos os lugares, assumindo múltiplas 

formas. Assim, diz Benjamin:  

E, antes que um contemporâneo chegue a abrir um livro, caiu sobre seus olhos um 

tão denso turbilhão de letras cambiantes, coloridas, conflitantes, que as chances de 

sua penetração na arcaica quietude do livro se tornaram mínimas. Nuvens de 

gafanhotos de escritura, que hoje já obscurecem o céu do pretenso espírito para os 

habitantes das grandes cidades, se tornarão mais densas a cada ano seguinte 

(BENJAMIN, 1995, p.28) 

A própria relação com a leitura literária sofre uma mutação na medida em que ela 

convive hoje com outras formas de escrita que configuram o sensorium dos leitores 

(BENJAMIN, 1994c). Que tipo de experiência de leitura é possível neste contexto? Em um 

mundo em que são dadas essas múltiplas formas de escrita é possível pensar na 

contemplação que sempre definiu a leitura literária da mesma forma? Ela é possível? 

Benjamin parece tender senão para a sua impossibilidade, para a sua drástica limitação. 

 As indicações de Benjamin são valiosas pelo menos por dois motivos iniciais. De 

um lado, ele percebe como a escrita, diversificando os locais de sua possível inscrição, 

multiplica as experiências das práticas de leitura. Outra é a sua indicação de que o livro será 

                                                 
4 Ao ler essa parte de meu texto minha esposa me lembra que minha mãe sempre conta a história de que eu quando 

pequeno aprendi a ler nos anúncios que via ao circular pela cidade. 
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um elemento no interior de um vasto sistema comunicativo que traz diversas formas de 

disponibilização do escrito e, portanto, diversas formas de ler.   

Mas quero chamar a atenção para outras duas indicações importante do autor. Elas 

dizem respeito à importância da visualidade que a escrita vai adquirindo, talvez motivada por 

seu uso na publicidade e do papel que deve ter o escritor, logo a literatura, nesse novo 

contexto. 

 

[...] chegando o momento em que quantidade vira qualidade e a escritura, que 

avança sempre mais profundamente dentro do mundo gráfico de sua nova, 

excêntrica figuralidade, tomará posse, de uma só vez, de seu teor adequado. Nessa 

escrita-imagem os poetas, que então, como nos tempos primitivos, serão 

primeiramente e antes de tudo calígrafos, só poderão colaborar se explorarem os 

domínios nos quais (sem fazer muito alarde de si) sua construção se efetua: os do 

diagrama estatístico técnico. Com a fundação de uma escrita conversível 

internacional eles renovarão sua autoridade na vida dos povos e encontrarão um 

papel em comparação ao qual todas as aspirações de renovação da retórica se 

demonstrarão como devaneios góticos (BENJAMIN, 1995, p. 28). 

Benjamim pensa em um novo tipo de escrita retomando aquilo que já havia dito 

sobre a obra de Mallarmé. Uma escrita que se funda a partir dos elementos visuais usados 

nos reclames, na publicidade. Com a difusão dessas múltiplas escritas, o habitante das 

cidades circula por um espaço prenhe de mensagens que abrem margem para pensar na 

leitura da cidade como floresta de signos e para o próprio alargamento da concepção de 

leitura. Penso que é ela que será a condição histórica para a possibilidade de extensão do 

conceito de leitura para além da decifração do escrito.  

No que diz respeito a este novo contexto de novas formas de escritas, Benjamin 

exorta aos poetas e escritores a reconhecerem a especificidade dos novos tempos e a buscar 

uma escrita que a ela seja condizente. Conhecer as novas formas que assume a escritura é 

fundamental para que os escritores assumam papel de vanguarda a partir da incorporação 

desse novo tipo de produção escrita. 

Benjamin está, assim, profundamente interessado pela produção da obra literária. A 

questão não é apenas da possibilidade de uma leitura distanciada, de uma leitura 

contemplativa, mas da própria condição de produção da literatura por parte do escritor neste 

novo contexto. Ou seja, trata-se da própria possibilidade de exercício da crítica. Em um 

momento em que ocorre a mercantilização da arte, Benjamin questiona sobre o que ocorre 

com o ato de escrever do poeta/escritor, com sua capacidade crítica. Ele pergunta como o 

escritor deve agir para estar à altura das exigências desse novo momento.  
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Algumas pistas já foram fornecidas quando Benjamin exalta a atitude de Mallarmé 

de estar atento às mutações que estão ocorrendo e de tentar incorporar em sua produção tais 

características. Atitude similar é elogiada em André Gide e o princípio da montagem 

adotado em seu livro Diário dos moedeiros falsos. Na admiração por Baudelaire que 

compreendeu muito bem as condições novas dadas à produção literária. Poderia citar outros 

exemplos, mas acredito que o compromisso com a época vivida pelo autor e a coragem para 

abandonar da tradição tudo aquilo que não tem significado marcam o principal desafio 

proposto por Benjamin à feitura de uma nova literatura. 

 

Considerações finais 

 

Voltando ao tema que nos interessa de modo mais específico, a análise que realizei 

de algumas das ideias de Benjamin nos ajuda a pensar que desde a invenção da imprensa e 

posteriormente com o desenvolvimento de técnicas que possibilitaram, por exemplo, a 

consolidação do jornal diário, o livro como base da escrita e fonte da leitura já passou a 

sofrer concorrência que, com o passar do tempo, só foi potencializada. 

Em certo sentido, a multiplicação dos objetos impressos que em tese deveria alargar 

a concepção de leitura como prática ligada aos variados tipos de escrito, serviu durante 

muito tempo para, paradoxalmente, constituir uma visão limitada de leitura. Visão limitada 

e elitista que passou a citar leitura como sinônimo de leitura literária, privilegiando o livro 

como suporte. 

Na realização dessa pesquisa, nos depoimentos de professores e alunos não 

encontrei referências explícitas que limitassem a leitura à leitura literária. Isso não significa 

que os professores não reclamem da qualidade da escrita e da leitura dos alunos. Mas essa 

reclamação é de cunho genérico. A leitura que é criticada é aquela que não possibilita o 

pleno entendimento dos enunciados escolares. Mas quase nunca essas dificuldades são 

relacionadas à falta de contatos com os livros representantes dos cânones literários, ou 

mesmo dos livros em geral. Entretanto, isso não significa o completo abandono de 

argumentos relacionados à importância da leitura do material impresso em geral e mesmo 

da leitura literária. A modificação significativa nesse caso é a convivência entre essas 

distintas concepções de leitura no interior da escola. 
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