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 	          Nuvens de gafanhotos de escrita, que já hoje em dia obscurecem
 O sol do pretenso espírito para os habitantes das grandes cidades,
 Torna-se-ão mais densas a cada ano que passa.
                                                          Walter Benjamin
 
Viver nas cidades hoje é a realidade de mais de 75% de todos os brasileiros e brasileiras. Segundo os números oficiais dos censos demográficos, nas grandes cidades brasileiras denominadas de megalópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras, vivem milhões de pessoas, o que torna essas cidades, verdadeiros formigueiros humanos.
Portanto, é a cidade um dos lugares que o mundo se move mais, pois as ruas da metrópole têm sido, especialmente para as camadas populares, para os pobres, os lugares mais apropriados para “correr atrás”. Correr atrás do emprego, da escola, do posto de saúde, do lazer, do espaço para se ganhar algum trocado, passear ou para simplesmente zoar, como nos contam muitas das crianças com as quais trabalhamos no cotidiano das escolas públicas da periferia, e/ou favelas dos municípios do Rio de Janeiro e de São Gonçalo.
Na história da formação das cidades, é fundamental entendermos que a rua, especialmente para os pobres, sempre esteve de tal forma interligada à habitação que, via de regra não se distinguia onde começava o espaço privado e onde terminava o espaço público. A rua sempre se colocou para os despossuídos de bens materiais (propriedade, terras, títulos, dinheiro etc), como um espaço privilegiado na cidade para as trocas, para a venda de sua força de trabalho, para a produção de suas diferentes formas de sobrevivência.
Vimos trabalhando com a perspectiva de que para as classes populares, a cidade representa um livro de espaços( Alvarez,1994), onde na busca de sua sobrevivência, a metrópole, os espaços públicos e/ ou privados da cidade ocupam uma centralidade histórica. Para as classes populares em suas táticas de (sobre)vivências, as ruas, os espaços públicos, as áreas menos controladas pela racionalidade urbana, se tornam espaços privilegiados do correr atrás. Correr atrás do emprego, do benefício, das trocas, da venda de sua força de trabalho, do negociar e/ou do  simplesmente mendigar, roubar, “achar algum otário”, “praticar algum conto do vigário”, “dar pinta”, zoar, enfim, circular, transitar, “bater perna”, se virar...  
Porém, se as ruas da cidade sempre foram atrativas para as pessoas, pois nelas estão presentes, muitas vezes, de forma conflitante, o mistério, o perigo, a ordem e a desordem, os diferentes fluxos da vida citadina, por que será que na escola pouco discutimos e problematizamos a experiência de se viver na cidade?
Por que pouco se fala sobre o direito das crianças (pré) escolares em viver e usufruir dos espaços culturais, e das paisagens naturais que constituem a nossa cidade?
Essas questões vêm me intrigando e me desafiando a investigar as formas pelas quais as crianças, principalmente, as das camadas populares, imaginam, vivem, inventam a cidade, muitas vezes de forma muito dolorosa para elas.
Na cidade de São Gonçalo, local de minhas atuais “andanças interessadas” como professora-pesquisadora, o projeto neoliberal em curso vem acelerando a desestruturação da cidade; acentuando a sua fragmentação, buscando consolidar as fronteiras objetivas e subjetivas entre os cidadãos e os não-cidadãos, entre os incluídos e os excluídos, entre o povo do asfalto11 – Estamos denominando   povo do asfalto os moradores da cidade que habitam os espaços dotados de infra-estrutura urbana, e considerados não-degradados aos olhos do capital. O povo do asfalto caracterizaria os habitantes da cidade formal, dos espaços (material e simbolicamente} estruturados da metrópole. Aqueles que de certa forma estariam incluídos no “direito à cidade”. e o povo da periferia, dificultando, senão impedindo, a edificação de uma cultura urbana mais identificada com a democracia e a inclusão.
A partir de minha experiência na cidade22 -O meu  contato com a cidade de São Gonçalo se deu apenas recentemente, a partir da minha inserção profissional na FFP, situada no bairro do Paraíso. Apesar de ter morado boa parte da vida em Niterói, cidade vizinha, o meu imaginário sobre São Gonçalo foi constituído a partir de outros registros semióticos, tais como, reportagens de jornais, fala de amigos e/ou de alunos/as, excluindo uma vivência pessoal, isto é, uma experiência da cidade e da tentativa de delimitação da pesquisa, venho refletindo algumas questões acerca do impacto da cidade na alfabetização de crianças das classes populares, buscando discutir entre outras coisas, as possibilidades educativas da metrópole e suas inter-relações com a escola, na expectativa de contribuir para a ampliação do que seja alfabetização, bem como a sua problematização à luz de um outro paradigma de conhecimento, o paradigma da complexidade (Morin, 1997, 1999, 2000).
Historicamente, o pensamento ocidental moderno especializou-se em separar e isolar as coisas, os objetos de seus contextos, na crença cartesiana de que, compartimentando a realidade em disciplinas isoladas, maior e melhor seria a inteligibilidade da realidade investigada.
O pensamento complexo proposto por Morin implica a recuperação da unidade e diversidade do todo – partes, já que o complexus significa “o que é tecido junto”, o que nos exige o esforço de construção de sistemas de pensamento que superem o paradigma da disjunção e redução clássico na arquitetura do pensamento e das formas de conhecimento modernas. O pensamento complexo é o pensamento que se esforça para unir e diferenciar, pois se:
Tentarmos pensar no fato de que somos seres ao mesmo tempo físicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais, é evidente que a complexidade é aquilo que tenta conceber a articulação, a identidade e a diferença de todos esses aspectos, enquanto o pensamento simplificante separa esses diferentes aspectos, ou unifica-os por uma redução mutilante. Portanto, nesse sentido, é evidente que a ambição da complexidade é prestar contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre as disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento (Morin, 1996: 176-7). 
O pensamento complexo proposto por Morin busca escapar das inúmeras dualidades presentes no campo das ciências, a partir dos três princípios da complexidade:
a)princípio dialógico: nos permite manter a dualidade no interior da unidade. Associa dois termos às vezes complementares e antagonistas; b) princípio da recursividade organizacional: rompe com a idéia linear de causa/efeito; produto/produtor; estrutura/superestrutura, uma vez que tudo que é produzido reentra sobre aquele que o produziu em um ciclo em si mesmo auto-constitutivo, auto-organizador e auto-reprodutor. Por exemplo, os indivíduos produzem a sociedade que os produziu; c) O princípio hologramático: a parte está no todo e o todo está na parte. Transcende o reducionismo que só enxerga as partes e o holismo que não vê mais que o todo (Morin, 1996: 107).

Pensar a alfabetização à luz da complexidade implica em  compreendê-la para além das questões metodológicas, que via de regra dominam as discussões no cotidiano escolar, polarizando professores/as, especialistas e familiares em torno do(s) método(s).
A alfabetização numa perspectiva complexa exige o rompimento com uma concepção clássica, escolar que só faz referência ao mundo impresso, a cultura letrada, onde o livro e as tecnologias da palavra a ele associadas ocupam uma centralidade no mundo da escola. Centralidade que, embora, há muito já tenha sido abalada e descentrada pelo meio técnico-informacional, pelos mass-médias, pelas texturologias da cidade, como nossa pesquisa faz crer, continua sendo reforçada pela/na cultura escolar, com poucos indícios (pelo menos na rede municipal de São Gonçalo _ espaço de minha investigação interessada) de um maior questionamento e complexificação.
Portanto, ao relacionar infância, alfabetização e cidade visando a complexificação do que seja alfabetização na contemporaneidade, estamos defendendo que a cidade é uma como um livro de espaços, onde os diferentes textos, imagens, mensagens, fluxos se hibridizam configurando uma poderosa mídia, cujos significados atravessam o sujeito citadino exigindo outras formas de percepção, de leitura, de alfabetização.  
Assim, entendo que, reparar a cidade contemporânea exige enxergar a multiplicidade dos fluxos de significações que a constituem. A heterogeneidade desses fluxos (comunicacionais, políticos, econômicos, disciplinares, ritualísticos, etc.), bem como os seus impactos nas subjetividades contemporâneas, nos remetem ao exercício de refletir e vivenciar a cidade como um dos espaços privilegiado de educação.
Sobre o aspecto, ou melhor dizendo, sobre o ethos educativo da cidade, apesar de sua emergência na contemporaneidade33 Ver “Carta das cidades educadoras”, aprovada no 1º Congresso Internacional da Cidades Educadoras realizado em 1990, na cidade de Barcelona, Espanha, poderíamos identifica-lo  em pedagogias muito antigas. Como  exemplo, seria obrigatório fazer referência à relação íntima que se estabelece na Grécia clássica entre Paidéia e Polis, bem como às utopias renascentistas que projetavam cidades ideais em que a educação ocupava um papel fundamental44 Como a cidade do sol de Campanella, que conteria pintada nas paredes dos sete círculos que formavam a cidade, toda a ciência acumulada até o momento. Deste modo, as crianças acompanhadas pelos cidadãos mais velhos e considerados sábios, poderiam educar-se passeando pelas ruas. P ara Campanella, a sua cidade educativa teria o formato de um imenso livro mural de textos (Trilla, 1997).  (Trilla, 1997).
Mais recentemente a idéia do potencial educativo das cidades ou a cidade educadora, foi também intuída por todos aqueles considerados renovadores pedagógicos, que nas primeiras décadas do século passado pretenderam  abrir  as  escolas  integrando-as  ao  seu entorno  e  a   vida social mais ampla. Dewey e o movimento da Escola Nova, Freinet e seus seguidores, o movimento de cooperação educativa na Itália, as experiências das chamadas “escolas sem paredes”, os movimentos de educação popular e da pedagogia da conscientização de Paulo Freire, são alguns exemplos (muito diversos quanto ao conteúdo e orientação ideológica) da necessidade e vontade de romper com o distanciamento das instituições educativas visando a vinculá-las criticamente ao seu entorno (Trilla, 1997).
Esta concepção, traduzida em um nível mais extremo chegou a propor a literal dissolução da escola no tecido societário mais amplo, como pregavam as propostas desinstitucionalizadoras de I. Illich, Everett Reimer e outros (Trilla, 1997).
Afirmar a natureza educativa da cidade implica em admitir no âmbito epistemológico, a intencionalidade formadora que a metrópole assume na contemporaneidade.
Assim sendo, dizer que a cidade é educadora é ressaltar seu caráter de agente educativo, é uma idéia-força que busca ser compartilhada e assumida pelos diferentes atores sociais (Trilla, 1997).
Milton Santos (1997:83) define a cidade como o lugar em que o mundo o se move mais, e os homens também. De acordo com essa concepção, seria a cidade um dos lugares da educação, pois, quanto maior a cidade mais numeroso e significativo o movimento, mais vasta e densa a co-presença e também maiores as lições e o aprendizado (Santos, 1997:83).
Nesse sentido, para a escola, a cidade e seus fluxos poderiam ser extremamente ensinantes, pois como uma arena cultural (Morse, 1988) ao ser complexificada nas/pelas práticas escolares, poderia possibilitar a percepção das diferenças, visto ser a densa rede de sociabilidade que a metrópole contemporânea nos imprime, uma esfera privilegiada para o aprendizado da alteridade, e problematização das desigualdades sociais, historicamente presentes na formação social brasileira.
Reparar a cidade como uma arena cultural implica (re)conhecê-la como um espaço de disputa, onde a produção da relação urbana é permeada pelo conflito/diálogo multicultural entre sujeitos sociais heterogêneos.  Nestes conflitos/diálogos há sempre uma tensão entre os que se colocam em posições antagônicas, e mesmo entre os que se colocam em posição de igualdade, disputando/negociando territórios e sentidos na cidade. 
[...] A cidade pode ser vista como um caleidoscópio enlouquecido no qual movimentam-se grafites, colagens, montagens, bricolagens, pastiches, vídeo-clipes, desconstruções, simulacros, virtualidades. Mas esse caleidoscópio também pode ser lido, compreendido e interpretado da mesma maneira que indivíduos, grupos, classes e coletividades nele se movimentam, organizam reivindicam, questionam, lutam.” (Ianni, Otávio, 1994, p. 37).
É num contexto de reivindicações , questionamentos e lutas, que defendo que nas escolas, especialmente nas escolas públicas, se possa discutir o direitos à cidade, entendendo com base em Lefebvre (1991: 135), que o direito à cidade se manifesta como uma forma superior de direitos: direito à liberdade, à individualização, na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade). Para Lefebvre (1991), o direito à cidade não pode ser formulado como um simples direito de visita ou retorno às cidades tradicionais. Só pode ser concebido como um direito à vida urbana, transformada, renovada . Uma cidade que possa ser usufruída por todos/as, tanto do ponto de vista de sua materialidade, quanto de seu potencial subjetivo.  
Nessa concepção, o direito à cidade, mais do que apontar para a garantia de acesso e da fruição democrática dos serviços e equipamentos urbanos (saúde, educação, lazer, transportes, moradia, trabalho, segurança, entre outros), implica na possibilidade de se discutir no espaço escolar, a crescente privatização da esfera pública, e mesmo o declínio da vida pública na contemporaneidade (Sennett, 1988).
 Ainda, para Lefebvre (1991) a vida urbana deveria ser entendida como lugar do encontro, prioridade do valor de uso, inscrição no espaço de um tempo promovido à posição de supremo bem entre os bens, encontrando a sua base morfológica, sua realização prático-sensível (p. 117).
Nesse sentido, entendo que é urgente que todas as forças sociais (institucionais ou não) preocupadas com processos de subjetivação não-capitalistas (Guattari, 1986) possam somar esforços para a edificação de uma outra cultura urbana. Cultura urbana esta, permeada por um novo ethos de conviviabilidade social, que implicado com uma política de direitos à cidade possa fortalecer as relações ecosóficas (Guattari, 1990) entre os/as habitantes na/com a cidade.
Segundo Guattari, as relações ecosóficas deveriam traduzir-se em práticas ético, político e estéticas, que deveriam substituir as antigas formas de engajamento religioso, político, associativo. As práticas ecosóficas traduziriam um movimento de múltiplas faces dando lugar a instâncias e dispositivos ao mesmo tempo analíticos e produtores de subjetividade. As relações ecosóficas encarnariam novas práticas sociais, novas práticas estéticas, novas práticas de si na relação com o outro, com o estrangeiro, com o estranho: todo um programa que parecerá bem distante das urgências do momento! E, no entanto, é exatamente na articulação: da subjetividade em estado nascente do socius em estado mutante, do meio ambiente no ponto em que pode ser reiventado, que estará em jogo a saída das crises maiores de nossa época (Guattari, 1990: 55).
Para Guattari, por meio de relações ecosóficas, os indivíduos poderiam produzir novas práticas micro-políticas e micro-sociais, novas solidariedades, uma nova suavidade juntamente com novas práticas estéticas e novas práticas analíticas das formações do inconsciente (1990:35). Para esse autor, práticas ecosóficas seriam uma via possível para que as práticas sociais e políticas se transformem, isto é,  para que elas funcionem  para a humanidade e não mais para um simples reequilíbrio permanente do universo das semióticas capitalístas (1990).
Sabemos, porém, que a cidade contemporânea  é voraz, que a sua voracidade e velocidade se traduzem na violência urbana, que enfeitiça e pode consumir a todos, especialmente as crianças pobres, moradoras das periferias, subúrbios e favelas das grandes metrópoles, locais onde as fronteiras objetivas e subjetivas entre os/as incluídos/as no direito à cidade, apesar da hibridização e da circulação cultural teimosamente se dilatam.
Portanto, pode parecer paradoxal exaltar as potencialidades epistemológicas da cidade, quando no senso comum, no imaginário social, as metrópoles são identificadas como sinônimo de violência, de degradação, de barbárie.
          Como exaltar a polifonia, a polissemia, a semiótica urbana, bem como a incessante capacidade produtiva da cidade de gerar novos discursos e sentidos, se a contemporaneidade aposta em dilatar apenas a face voraz e violenta da metrópole? 
A negação da cidade como locus da formação humana é bastante antiga, especialmente no ocidente  (Hillman, 1993).  O pensamento romântico de fins do século XIX, que opunha o campo à cidade, percebia o espaço urbano como um espaço nocivo, desumanizador, pois contrapunha a natureza (ruralidade) aos ares citadinos, contribuindo fortemente para que no campo das idéias (e das práticas) um sentimento anticidade se nucleasse.
[...] É evidente que o tema do “ar da cidade” nada tem a ver com as condições atmosféricas urbanas, mas sim com a formação de uma nova sensibilidade, inspirada nas agudas contradições vividas na cidade e que irá operar profundas transformações na mentalidade dos novos habitantes da urbe. (Pechman, R., 1991, p. 124).
E essas transformações foram operadas não somente na mentalidade dos novos habitantes da urbe, mas, sobretudo, pela adoção indiscriminada de padrões de sociabilidade eminentemente urbanos, também no mundo rural, pois, desde que o capitalismo se universaliza em meados do século XX, verifica-se uma simultânea generalização do modo de vida, da sociabilidade de padrões e valores culturais urbanos.
Assim, segundo Ianni (1994, p. 31):
O modo urbano de vida, sociabilidade e cultura, também se generaliza, invadindo meios rurais, modos de vida agrários, sociabilidades e cultura do campo. Isto significa que o mundo agrário se altera, modifica, dilui.
[...] Também a sociedade agrária se urbaniza, não só em nível “físico” compreendendo arquitetura, urbanismo, e planejamento, mas inclusive em nível sócio-cultural, mental, imaginário [...].

	Assim, as cidades passam a ser  imensas máquinas – megamáquinas para retomar uma expressão de Lewis Mumford (1965) – produtoras de subjetividades individual e coletiva. O que nos parece relevante nas cidades contemporâneas, é menos os seus aspectos de infra-estrutura, de comunicação e de serviço do que o fato de engendrarem, por meio de equipamentos materiais e imateriais, a existência humana sob todos os aspectos em que se queira considerá-las.
Nesse sentido, compreendendo a centralidade da cidade na (des)humanização dos sujeitos contemporâneos, é que aposto nos seus conteúdos alfabetizadores, entendendo que os saberes e os poderes transversais que a cidade oferece, podem contribuir para que a (pré)escola e as creches revejam os paradigmas em que se ritualizam os processos de ensino/aprendizagem, especialmente no que tange à disciplinarização/fragmentação do conhecimento, já precocemente instituídos na educação dos pequenos.
Para Canevacci (1993:17) a cidade polifônica significa que a cidade em geral e a comunicação urbana em particular comparam-se a um côro que canta com multiplicidade de vozes autônomas que se cruzam, relacionam-se, sobrepõem-se umas às outras, isolam-se ou se contrastam (...). Assim, a cidade se caracterizaria pela sobreposição de vozes, pela multiplicidade, pela transversalidade, pelo conflito, pela sobreposição de melodias e harmonias, ruídos e sons, regras e improvisações cuja soma total, simultânea ou fragmentária comunica o sentido da obra (Canevacci, 1993: 19)
Ao evidenciar a polifonia da cidade, Canevacci nos auxilia a por em relêvo a texturologia da metrópole contemporânea – ruas, edifícios, outdoors, publicidade, corpos, roupas, praças, trânsito, publicidade, moda, enfim, toda uma semiótica urbana (Barthes, 1985), que pode ser traduzida como conteúdos alfabetizadores à medida que podem ser lidos, (re)significados individual e/ou coletivamente num dado contexto histórico-cultural, especialmente no espaço social destinado e legitimado à aprendizagem das práticas lecto-escriturais na contemporaneidade: a escola.
Como seres urbanos somos, então, permanentes autores da nossa cidade, construtores permanentes de sua rede de significação, (re)alimentando através das práticas e usos da/na cidade as nossas almas urbanas. Por compreender a cidade como uma relação social, fruto de complexos processos histórico-sociais, isto é, em permanente devir, é que insisto em seu ethos educativo, buscando com/na escola dilatar a legibilidade da dimensão comunicativa e intersubjetiva da metrópole contemporânea.
A cidade é, nessa perspectiva, habitat, por excelência das metáforas da atividade conotativa; é ali que a linguagem exibe seus poderes, “iluminando” e fazendo-nos ver o que não é imediatamente visível sob a ordem do geômetro, sob a racionalidade aparente das edificações e do quadriculado das ruas e avenidas (Resende, 1994: 97).
Portanto, conhecer a cidade e explorá-la em suas multiplicidades, em suas multireferencialidades implica além de assumi-la como uma arena cultural, no dizer de Richard Morse (1988), assumi-la  também como signo como a caracteriza Angel Rama (1985).
Ao longo da história humana, a cidade – polis e civitas é um constante desafio ao reencontro de nossa dimensão política e civilizatória. Viver em uma cidade educa e reeduca, saber lê-la é alfabetizar-se para poder transformá-la (Alencar, 2000:34).
Nesse sentido, em minha pesquisa, investigar as possibilidades epistemológicas da cidade na alfabetização das crianças da escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes, vem implicando, necessariamente, na discussão e na ampliação do conceito de alfabetização junto à escola pesquisada.
A concepção de alfabetização que defendemos implica em considerar que ensinar a ler e a escrever não se restringe ao domínio da língua materna, mas, sim ao acesso a todos os tipos de linguagens presentes em nossa cultura, isto é, a musical, a gestual, a pictórica, a cinematográfica, a teatral, a fotográfica, a cartográfica, a matemática, a não-verbal e tantas outras linguagens que nos possibilitam ler e escrever o mundo em que vivemos. 
Venho buscando conceituar alfabetização em seu sentido ampliado, ressignificando uma compreensão strictu sensu, isto é, o entendimento da alfabetização para além de habilidades mínimas, instrumentais, que possibilitam a transcrição e a codificação da linguagem escrita. Nessa possibilidade de ressignificação o conceito (e a prática) se amplia transcendendo o seu conteúdo etimológico – de lidar com as letras e palavras mecanicamente, instrumentalmente, passando a traduzir as relações das crianças das classes populares com o entorno, com a cidade, com o mundo, mediadas pela semiótica urbana (Barthes, 1985).
Fundamentada em Freire (1979, 1986, 1990 e 1993), defendo que aprender a ler e escrever é antes de mais nada aprender a ler o mundo; compreender o seu contexto, localizar-se no espaço social mais amplo, a partir da noção linguagem/realidade.
Do ponto de vista do meu estudo, afirmo que ler o mundo é também ler o espaço: construção social e histórica da ação humana.  Assim ler o mundo é estudar a sociedade; é estudar o processo de humanização do homem a partir do território usado55- ... fazer a sociedade falar através do território. Da mesma maneira como a gente pode dar voz à sociedade através da economia ou da cultura, também o território é capaz de mostrar a sociedade tal e qual (...) o território é um formidável revelador, porque não pode esconder nada. Porque ele é o lugar de vida, trabalho e circulação, é o lugar das revelações sociais e do trato entre os indivíduos, e até mesmo de manifestações  do espírito...” (Santos,1998:26). É na contemporaneidade, especialmente, estudar as relações sociais com e na cidade.
O ato de aprender a ler e escrever deve começar a partir de uma compreensão muito abrangente do ato de ler o mundo, coisa que os seres humanos fazem antes de ler a palavra. Até mesmo historicamente, os seres humanos primeiro mudaram o mundo, depois revelaram o mundo e a seguir escreveram as palavras. Esses são momentos da história. Os seres humanos não começam por nomear A! F! N! Começam por libertar a mão e apossar-se do mundo.” (Freire & Macedo, 1990:32).

Porém, se ler é interpretar signos, é captar a realidade significante dos signos (...) é conhecer o significado pela interpretação do significante (Gutierrez, 1978), é urgente discutir no mundo da escola, a insuficiência da visão hegemônica da alfabetização apenas como aprendizagem da leitura e da escrita, frente aos desafios de um tempo histórico atravessado pelos mass media, e por outras gramáticas tecnoperceptivas.
Nesse sentido, sem abrir mão do compromisso de lutar pela universalização da leitura e da escrita no país, visto serem  os altos índices de analfabetismo nacional denúncia de que estamos adentrando o terceiro milênio sem a democratização da escola e da própria experiência da alfabetização para todos, é necessário complexificar e ressignificar o conceito de alfabetização entre nós.
Por más escandaloso que nos suene es um hecho que las mayorias en América Latina se estan incorporando a la modernidad, no de la mano del libro sino desde los discursos y las narrativas, los saberes y los lenguajes, de la industria y la experiencia audiovisual. (Martín Barbero, 1996: 1).

Portanto, é necessário ampliar as discussões sobre o significado político e epistemológico do que seja alfabetização, do que seja leitura, num tempo de profundas reordenações de linguagens e hegemonia da imagem na constituição das subjetividades contemporâneas.
Alguns teóricos do campo da comunicação e dos estudos culturais, como Canclini, Martin- Barbero e Beatriz Sarlo, entre outros (não por acaso, todos latino-americanos), vêm buscando refletir e problematizar uma outra concepção de leitura na América Latina que, dialogando com as teorias da recepção, define a leitura como “atividade por meio da qual os significados são organizados num sentido” (Sarlo, 1985).  
Assim, a abordagem se complexificaria na direção da diversidade dos leitores sociais possíveis, e da infinidade de leituras (e de significados atribuídos) possíveis de serem (re)produzidos frente a qualquer signo.  Nessa perspectiva, podemos entender que a leitura se aplica a todo e qualquer desvendamento das estruturas simbólicas, sejam quais forem os suportes, os meios utilizados e as mensagens veiculadas.
Porém, essa concepção de leitura ainda é muito frágil, incipiente, especialmente nos meios escolares, onde a cultura hegemônica – letrada, centrada no texto impresso- livro, ainda resiste e tem sérias dificuldades em dialogar com outras gramáticas tecnoperceptivas de visualidade eletrônica, como os audivisuais, o computador, a televisão, o cinema, com o mundo da imagem, ou melhor, com o mundo audiovisual .
Para Martin-Barbero:
En la manera como se aferra al libro, la escola desconece todo lo que de cultura se produce y circula por el mundo de la imagen y de la cultura oral: dos mundos que viven jústamente de la hibridación y el mestizaje, de la revoltura de memorias territoriales com imaginarios des-localizados (...) Y al reivindicar la existencia de la cultura oral y la audivisual no estamos desconociendo en modo alguno la vigencia de la cultura letrada sino desmontando su pretensión de ser la única cultura digna de esse nombre y el eje cultural de nuestra sociedad. El libro segue y seguirá siendo la clave de la primera alfabetización, esa que en lugar de encerrase sobre la cultura letrada debe hoy poner las bases para la Segunda alfabetización que nos abre a las multiples escrituras que hoy conforme el mundo del audivisual y la informática (1996:13-14).

Em nossa pesquisa, ler a cidade com  os pequenos implica em estabelecer sentido(s), buscando para além e aquém do significado latente, emergente, possível. É (re)conhecer nos espaços praticados, vividos pelas crianças a multiplicidade de redes que engendram as cidades (in)visíveis nas quais nos alfabetizamos.
Ancorada no “dilema de Hermes”66 O dilema de Hermes para Canevacci é a arte de revelar o que está mascarado, através da interpretação etnográfica. Para esse autor, o etnógrafo é um pouco como Hermes: um mensageiro que contando com algumas metodologias para descobrir o mascarado, o latente, o inconsciente, pode obter a sua mensagem até mesmo através do furto; ele apresenta linguagens, culturas e sociedades em toda a sua opacidade, estranheza e falta de sentido; então, como se fosse um mágico, um hermeneuta – o próprio Hermes – esclarece o que não estava claro, torna familiar o que era estranho e dá sentido ao que era desprovido de sentido(Canevacci,1993:29). (Canevacci, 1993), que busca numa inversão metodológica tornar familiar o que é estranho e estranho o que é familiar, é que venho pesquisando as possibilidades epistemológicas da cidade e suas repercussões no mundo da escola, entendendo que é justamente na cidade polifônica/polissêmica, transitando na vasta paisagem urbana das letras, se esquivando da/na texturologia da cidade, que os sujeitos escolares contemporâneos poderão (re)criar experiências alfabetizadoras emancipatórias.  Emancipatórias porque vinculadas ao desejo e à própria vida. 
 Portanto, para a rede escolar, não é suficiente ensinar na cidade; é preciso ensinar a cidade, aprender coletivamente a lê-la como um texto, uma obra em aberto que se oferece __ “decifra-me e/ou devoro-te” aos seus habitantes __ escribas/ leitores (...)Pela cidade vou, não fico parado, coração aberto/corpo fechado.(Cidade em movimento, Pedro Luís e a Parede, 1999).  
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