
 TEMA 96

Zenaide Bassi Ribeiro Soares*

LITERATURA CONTEMPORÂNEA:
ENCONTRO DE DIFERENTES LINGUAGENS

 CONTEMPORARY LITERATURE:
ENCOUNTER OF DIFFERENT  LANGUAGES

Autor e Texto
Author - Text

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEY WORDS

R.TEMA  S.Paulo  nº 52     jul/dez 2008 P. 96-119

Este trabalho trata das relações dialógicas entre as diferentes
linguagens, que se acentuaram a partir do século XX. Trata
particularmente da literatura e suas relações com outras
expressões artísticas.

* Com formação em Comunicação Social, Ciências Sociais e Letras, fez mestrado 
em Ciências Sociais e doutorado em Comunicação e Artes. É assistente 
editorial da Clíper e diretora da Revista TEMA.

The present work deals with the dialogic relations among different
languages, which have been emphasized since the XX century. It
deals, particularly, with literature and its relations to other artistic
expressions.

Arte. Literatura. Linguagens verbal, visual e audiovisual. Som.
Pensamento complexo. Espírito de nosso tempo.

Art. Literature. Verbal, visual and audiovisual languages. Sound.
Complex thought. Spirit of our epoch.



97 TEMA

“O grande desafio para a literatura é o de saber tecer
           em conjunto os diversos saberes e os diversos

            códigos numa  visão pluralista e multifacetada
do mundo” - diz Ítalo Calvino, refletindo uma concepcão
concordante com o pensamento complexo da era
contemporânea. Isto exige um olhar que contemple a aptidão
humana para o múltiplo, o variado e o diverso e seja capaz
não só de abrir fronteiras entre os saberes, mas ir além disso,
como propõe Edgar Morin, ou seja, eliminar as barreiras que
sustentam as fronteiras.

Muitos críticos excluem de suas agendas o
pensamento complexo. Preferem o homem unidimensional,
a separacão entre os saberes, a ausência das relações
dialógicas entre os signos. Fazem, quando muito, ressalvas
a um ou outro momento, na história da literatura, em que uma
ou outra corrente literária ou um ou outro autor teria
valorizado uma concepcão multi-sígnica.

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
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É sabido que, no Brasil, a vanguarda poética dos anos
50-60 do século XX valorizou a dimensão ótica do signo,
oferecendo ao leitor formas tecidas no processo concreto de
elaboração verbal do poema. A valorização do visual não
diminuía, contudo, o peso da palavra: a mescla das dimensões
verbais, plásticas e gráfico-espaciais são modos articulados
de produção de sentido que, para sua decodificação, exige
um olhar pluridimensional, que identifique a carga ideológica,
sócio-cultural, política, estética de que são expressões.

As palavras, como diz Bakhtin, “são tecidas a partir de
uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas
as relações sociais em todos os domínios ( ... ) A palavra é
capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais
efêmeras das mudanças sociais”. Mas se a palavra expressa
a consciência do homem, este nunca descartou outras formas
de expressão.

Antes de escrever, o homem desenhava e pintava nas
cavernas e essa expressão registra as próprias mudanças
sociais ocorridas na pré-história entre o paleolítico e o
neolítico, quando passará do realismo figurativo ao
predomínio do geometrismo de tendência abstrata. Este
homem também falava e, embora o registro de sua voz tenha
se perdido no tempo, sabemos da força de sua voz, da
importância de sua fala.

A voz foi e é um grande agente de coesão social. Nas
mais remotas épocas, a voz humana exerceu o poder de
transmitir informações e conhecimento, de exercitar o conto
e o canto. A fala era o grande agente ativo da magia, que tinha
o poder de preservar a identidade do grupo, de ligá-lo ao
passado e ao futuro. Na arte da oralidade, o processo e o
produto se assimilam reciprocamente: é a expressão da voz
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que sustenta o caráter cômico ou dramático da estória que
está sendo contada.

Muitos comparam, na poesia, a voz e o texto impresso.
Este seria moderno, e a voz, antiga. Esta formulação, no
mínimo, desconsidera as extensões da voz. A voz, que
cantava para a lua nas noites pré-históricas, invocando ajuda,
perpetuou-se no canto, no teatro, na música, chegou ao
disco, ao rádio, ao cinema, à TV, ao CD, à informática, à era
digital, consolidando-se, ainda, em livros videogravados ou
em audiolivros.

Das cavernas à Internet o desenho não só permaneceu
como também ampliou seus espaços e formas. Com o
surgimento da escrita, o desenho evoluiu em ilustrações,
ganhou novas texturas, cores, brilhos, suportes, voz e
movimento.

Na Idade Média, o texto de certos manuscritos era
ilustrado e decorado com pinturas, como ocorreu, por
exemplo, com missais, obras de piedade, romances de
cavalaria. Estes manuscritos luxuosos, caligrafados por
copistas habilidosos e iluminados1 por pintores
reconhecidos, eram destinados a pessoas abastadas,
pequenos grupos de privilegiados. Uma preciosidade que não
se comparava aos manuscritos comuns, de consumo mais
amplo.

1 No sentido de adornar com iluminuras
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Com a invenção da reprodução de cópias impressas a partir
de matrizes de madeira, as estampas xilográficas ilustravam
textos. Em Bamberg, na Alemanha, em 1441, o impressor
Albrecht Pfister ilustrou uma coletânea de fábulas de Ulrich
Boner, intitulada “A Pedra Preciosa”, constituindo-se no
primeiro livro ilustrado de que se tem notícia.

Com o surgimento dos tipos móveis (primeiro de
madeira e depois de chumbo) inventados por Gutemberg,
popularizou-se a imprensa. Realizaram-se impressões da
Bíblia, de livros religiosos de conteúdo moralizador, histórias
sobre a vida de santos e os perigos de satanás, fábulas e
contos populares. As ilustrações, nessa época - século XV -,
não tinham finalidades artísticas, respondiam a uma função
prática, a de tornar concretas e visíveis cenas e figuras de
seres e objetos de que os homens daquela época ouviam
falar.

A ampliação crescente do número de cópias impressas
levou à criação de novos padrões de ilustração, com a adoção
de novas técnicas expressivas, em que se incluem
sombreamento com o uso do claro e escuro, a adoção de
vinhetas, a inclusão de estampas a buril, o uso de
enquadramentos geométricos.
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Milhares de textos foram impressos, com ilustrações,
como as Fábulas de Esopo, a História de Tróia ou Lancelote,
Histórias do Antigo e do Novo Testamento, obras como as
Metamorfoses de Ovídio, textos de Virgílio, além de lendas,
fábulas, mitos e contos populares.

Desde o século XV conhecia-se a arte do talho-doce, a
gravura sobre metal em côncavo. Este procedimento permitia
reproduzir melhor os jogos de luz e sombra e passou, mais
tarde, a ser usado por negociantes de estampas da Antuérpia,
estendendo-se seu uso pela Europa ao longo do século XVI,
com gravação em cobre. Originalmente a gravura em talho-
doce fora preferida pelos pintores, porque permitia obter
traços precisos de extrema finura além da reprodução de boa
qualidade dos jogos de luz e sombra. Por intermédio da
gravação em talho-doce, milhares de pessoas desprovidas
de recursos financeiros tinham acesso a estampas de obras
de grandes pintores. Os costumes em mudança levavam
patrícios de Veneza, de Florença ou da Antuérpia e ricos
burgueses da França a encomendarem seus retratos ou
quadros a grandes pintores da época, e com eles enfeitar as
paredes de suas luxuosas residências - de forma que não
eram mais apenas as igrejas que se ornavam com obras de
arte. As paredes das casas dos menos abastados adornavam-
se com estampas, contribuindo para que o mercado desse
produto se expandisse, estendendo-se pelos séculos XVI e
XVII, ao mesmo tempo que as ilustrações dos livros deixavam
de ser gravadas em madeira, que cada vez mais pareciam
grosseiras e pouco nítidas diante de novos recursos, advindos
de novas tecnologias.

Popularizavam-se a venda avulsa de livros e o comércio
de estampas, que reproduziam obras de grandes pintores
italianos, flamengos, franceses, alemães.
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Ocorre, porém, que, nas suas origens, o livro ilustrado,
ao ser difundido, criava um público grande, que mal sabendo
ler servia-se das imagens para compreender melhor o texto.
Isto fazia com que muitos letrados da época cultivassem certo
desprezo pelas ilustrações de livros, julgando “inferiores” a
eles aquelas pessoas que se apoiavam nos desenhos como
suporte do texto impresso. Isto deve ter contribuído para uma
supervalorização da letra impressa, fortalecendo a tendência
de desqualificar a imagem.

No século XVIII já se havia consolidado o costume de
conservar o livro de pé, por isso a lombada passou a ser
decorada, para favorecer a identificação da obra na estante.

A tipografia se desenvolvia. Os primeiros ensaios de
composição mecânica surgiram em 1774, numa tentativa de
eliminar o trabalho manual, extremamente lento, tanto na
montagem do texto com tipos de chumbo como na
impressão. Em 1822, surgia a componedora com teclado, de
Willian Church, e, mais tarde, a Linotype que conferia
velocidade  considerável na composição do texto em
chumbo. Os processos de impressão também haviam se
aperfeiçoado. Das rudimentares prensas de tímpano e
frasqueta, passava-se para o prelo holandês, até se chegar,
em 1811, à máquina de cilindro.

Com essa equipagem, a produção de texto impresso
por hora se acelerou e com a ampliação das tiragens
diminuía o preço unitário dos impressos, tornando o produto
acessível a novas e crescentes parcelas da população. A
palavra impressa, ilustrada ou não, multiplicava-se, levando
a todos os cantos o próprio progresso do pensamento
humano, difundindo novos conhecimentos e obras
ficcionais.
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A industrialização, o crescimento demográfico e a
urbanização aceleravam-se; a emergência das fábricas exigia
cada vez mais a elevação do nível de instrução de largos
setores urbanos. A obrigatoriedade do acesso à escola, para
todas as crianças, estendeu a milhões de pessoas a
oportunidade do aprendizado da leitura e escrita, refletindo-
se sobre a produção de livros e revistas. O crescimento do
mercado livreiro fazia entrever novas necessidades
editoriais, e, entre estas, a especialização de publicações por
sexo, faixa etária, profissões, com a produção de textos
adequados a cada segmento.

Assim foi se descrevendo, na História das Comunicações
e das Artes ocidentais, o desenvolvimento da comunicação
impressa, sempre exigindo a criação de novos textos e novos
autores, tornando-se cada vez mais uma produção
sofisticada, em função das inovações tecnológicas e das
novas necessidades estéticas, científicas e sociais que
surgiam.

Pensamento, Imagem e
Imaginação

A História da Literatura acumula milhares de textos
impressos elaborados por escritores, que os concebiam
primeiro em sua mente, como imagens, muito antes da
existência do cinema. Na imaginação desses escritores
desfilavam personagens, lugares, objetos, cores, - imagens
mentais transpostas para o papel numa linguagem escrita
que se afirmava como uma realidade psíquica particular,
adquirindo permanência por intermédio da impressão e, ao
mesmo tempo que ganhava densidade estética, abrindo-se
para outros sentidos, podendo ser apreciada em diferentes
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níveis: literalmente, figurativamente e alegoricamente, ou em
todos, conforme o grau de maturidade do leitor.

O escritor, desde sempre, ao conceber sua obra,
costuma vê-la, primeiro, na sua “tela” mental. A parte visual
precede ou acompanha a imaginação escrita e o mesmo
fenômeno ocorre com o leitor, que, conforme a qualidade do
texto, “visualiza” cenas como se estas estivessem diante de
seus olhos. Nesse processo de visualização e reflexão recria
as imagens e o texto, conforme seu repertório interno, sua
experiência de vida, sua habilidade em transitar nos terrenos
do devaneio, entre o real e o imaginário, nos quais
multiplicam-se as associações em milhares de combinações
possíveis. É aí que se coloca, para o leitor, a possibilidade de
ultrapassar a superfície do texto, a partir de um esforço de
garimpagem para descobrir sentidos ocultos na
potencialidade das palavras, nas suas sonoridades interiores,
na expressão das cores que traduzem, mais que a
reprodução do visível, a sua transfiguração. Na obra impressa
a transfiguração pode se operar tanto na projeção plástica
das imagens como na articulação dos campos semânticos
que estruturam os textos, de que emergem formas verbais-
poéticas, tecidas por metáforas e alegorias. A articulação entre
as linguagens verbal e visual, tanto para quem escreve como
para quem lê, produz novos sentidos que enriquecem a sua
experiência estética, elevando seu grau de exigência,
aprimorando seu senso crítico e seu olhar sensível.

O ato de pensar consiste em sequências de imagens
seguidas umas pelas outras, desde os primórdios do ser
humano, que ao longo do tempo gradativamente foi
disciplinando seu pensamento - e em muitas circunstâncias
limitando-o à sua própria superfície, ocultando as suas
profundezas num processo ativo de fragmentação, que cada
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vez mais reproduzia a divisão social do trabalho. O
fragmentarismo, que daí deriva, reduz o homem a uma feição
técnica de “faber” ou a uma concepção racionalista de
“sapiens” - numa unilateralidade redutora que mutila a
complexidade de sua natureza humana, a brecha do
incontrolável onde gira a loucura, o fosso da incerteza e da
indecibilidade onde se fazem as investigações, a descoberta,
a criação - como diz Edgar Morin.

Trata-se de um tipo de distorção que tem permeado o
pensamento ocidental, e especialmente a filosofia francesa,
levando à desvalorização ontológica da imagem e psicológica
da imaginação, tida como “fautora de erros e de falsidades”.
Gusdorf já observou que o vasto movimento de idéias que
de Sócrates, através do augustinismo, da escolástica, do
cartesianismo, do século das luzes desemboca em outras
reflexões racionalistas apresentando como conseqüência a
desconfiança de tudo o que se considera como pensamento
desvinculado da razão. A razão consiste, conforme
Descartes, na faculdade de bem julgar, discernir o bem e o
mal, o verdadeiro e o falso. Restitue o real enquanto a
imaginação pode ser tomada como risco de irrealidade, forma
enfraquecida de percepção, causa de erros, deformações da
realidade, fonte de enganos.

A imaginação, segundo a Fenomenologia, porém, abre
o tempo futuro e o caminho dos possíveis. A imaginação
criadora inventa ou cria o novo nas artes, nas ciências, nas
técnicas e na Filosofia.

A imaginação para Bachelard é dinamismo
organizador, para Voltaire, a “louca da casa”, para Francastel
é a mobilizadora da imagem, conferindo-lhe pluralidade de
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significações, alcance e mensagem. Para Griaule as
manifestações artísticas, nas suas mais variadas Iinguagens,
expressam a negação da morte. Para Bergson o caráter
fundamental da função fantástica na fabulação é uma reação
defensiva pela inteligência diante da inevitabilidade da morte.

De qualquer forma, o que se coloca para a imaginação
e a produção dela oriunda é a afirmação da vida. Ou o desejo
de eternidade como quer Auger, admitindo que a imaginação
organiza e mede o tempo, modula-o em mitos e lendas, e
ainda, pela periodicidade, consola pela fuga do próprio
tempo. O irreal, segundo Bachelard, oferece um dinamismo
real à vida, desde que se participe com profundidade da
imaginação criante.

O artista, através da imaginação capta o essencial,
o arquetípico, reúne o que está disperso na realidade e
desse modo mostra o inusitado, o singular, o excepcional,
o exemplar, o impossível, abrindo espaço para o exercício
do outro, o fruidor-agente, que, por intermédio da arte,
conhece melhor a si e ao outro, descobrindo sentido para
a realidade, reformulando seu conhecimento de si e do
mundo. É aí que reside a possibilidade de se aprender,
através da arte, um tipo de aprendizagem que dispensa os
códigos da Ciência e da Pedagogia.
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O artista, criador, que capta o essencial e reúne o
disperso para, através do livre  jogo da imaginação, criar o
novo, está no mundo, marcado por seu tempo e sua cultura
que marcam a sua linguagem. Querendo ou não, sua arte fala
de sua época, às vezes muito bem, às vezes não tão bem
assim, sempre trabalhando com a imaterialidade da matéria,
com os sentidos potenciais de palavras, sons, linhas, formas,
gesto, cor. A imagem poética, na riqueza de suas variações,
incendeia a imaginação, ilumina a consciência, estimula a
gestação do novo, num universo particular em que a vida
humana real é semi-imaginária e a vida imaginária é semi-real.
É nesse universo difuso que a arte circula, difundindo um
tipo especial de conhecimento que não se origina só da razão
pura especulativa, nem só da razão pura prática, mas de uma
faculdade humana específica, que é afetiva, e de onde deriva
um juízo do sentimento.

Ítalo Calvino confessa que seu mundo imaginário foi
influenciado, antes de mais nada,  pelas figurinhas do Corrieri
dei Piccoli, que era à época (anos 20) o mais difundido dos
semanários infantis ( ... ) e publicava na Itália os mais
conhecidos comics americanos da época Happy Hooligan,
os Katzenjammers Kids, Felix the Cat, Maggie and Jiggs,
todos rebatizados com nomes italianos. E informa que “Tudo
isso, num período que durou dos três aos treze anos, antes
que a paixão pelo cinema se tornasse para mim um delírio
absoluto, que durou toda a minha adolescência”. Paixão como
a dele, pelo cinema, foi partilhada no Brasil por J. J. Veiga,
Ignácio de Loyola Brandão, Lya Luft, Marcos Rey, José
Louzeiro, Santiago Nazarian, Deonísio da Silva, entre muitos
outros escritores talentosos, que, na riqueza de sua
linguagem, mesclam Iinguagens.
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Já em 1927, em São Paulo, António de Alcântara
Machado revelava na estrutura e no rítmo de seu texto
influências do cinema, do vozerio da rua, da aglomeração,
do futebol, da presença dos imigrantes italianos no Brás, ou
no Bexiga, estabelecendo ruptura com a linguagem
parnasiana. Menotti Del Picchia já havia elevado, em 1922,
seu grito de ruptura, em nome dos modernistas:

“Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos,
reivindicações obreiras, idealismos, motores,
chaminé de fábricas, sangue, velocidade,
sonho, na nossa Arte! E que o rufo de um
automóvel, nos trilhos de dois versos, espante
da poesia o último deus homérico, que ficou,
anacronicamente, a dormir e sonhar, na era do
‘’jazz-band’’ e do cinema, com a flauta dos
pastores da Arcádia e os seios divinos de
Helena!”

Em Portugal, Fernando Namora, como observa Maria
Emília Miranda de Toledo², revela no arcabouço de várias de
suas obras a presença de aspectos cinematográficos. O
próprio autor ressalva entre as tendências da literatura atual,
a incorporação, na linguagem literária, de recursos provindos
de outras áreas, de outras expressões artísticas. O mesmo se
observa em obras de Manuel Puig, Guillermo Cabrera Infante,
Marguerite Duras, David Goodis, Pratolini, Vargas Llosa, Gabriel
Garcia Marques, Juan Carlos Onetti, Cassiano Ricardo, Haroldo
e Augusto de Campos, Ziraldo, Ferreira Gullar, entre muitos.

A Iigação entre formas verbais, visuais e audiovisuais

reafirma-se na produção estética contemporânea, a despeito

²  Ver TEMA  n° 47, p. 16 a 23, 2006. Doutora pela USP, foi professora do curso de pós -
 graduação em Leitura e Educação das Faculdades Teresa Martin.
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de setores discordantes que polemizam, procurando
desconsiderar os diálogos intercódigos.

A articulação entre o discurso literário e os demais
discursos, artísticos ou não, não se processa de uma forma
harmoniosa, nem livre de tensões. Há sempre um fascinante
jogo de afirmações e negações, um constante movimento de
ocultações e desvelamentos. É inegável que nas diversas
modalidades discursivas pode-se travar um conflito de forças:
umas querendo se afirmar como desconstrutoras, outras
como práticas  de ocultação - e esse conflito fica evidente
para o observador que aprendeu a exercitar agudo olhar
crítico, ou seja, o leitor maduro.

Hoje, sob o império da indústria cultural, os sistemas
narrativos se entrelaçam. Diferentes linguagens como a da
tela do pintor e a da tela do cinema, o código poético e o
espaço gráfico, a tela de vídeo e a poesia visual, a vídeoarte,
a infoarte e o design, a fotografia, a holografia, a arquigrafia,
a cor e o videoclipe, o Iivro e o romance adaptado para o
teatro, o cinema e a TV - tudo se mescla, produzindo objetos
estéticos revigorados sem se descaracterizarem como sub-
produtos. A TV e a Iiteratura, por exemplo, têm suas
especificidades e não são redutíveis uma à outra. O timing de
leitura de um texto é função do rítmo que cada pessoa imprime
ao ato de ler. O rítmo da TV corre distanciado do rítmo de vida
do espectador; seu texto impõe de cima e de fora o rítmo da
relação de cada um com o produto criado.

A literatura é um tipo de expressão artística que se
sustenta no elemento verbal e reconstrói o mundo real e
imaginário sem que mantenha, necessariamente, um alto  grau
de analogia com a realidade que reproduz e recria. A TV
possui uma relação analógica muito próxima à do real
sensível, procurando mesmo imitar esse real, reproduzindo-



 TEMA 110

o tal qual ele é. A TV se define pelo visual, pelo icônico, mas
tem o verbal como uma de suas dimensões fundamentais.

O texto lido não é e nem nunca será a obra do vídeo
ou do cinema, nem a obra videográfica ou de TV poderá
substituir a leitura do livro. São diferentes Iinguagens que
se negam mas ao mesmo tempo se afirmam, que se
antagonizam mas se complementam, nas suas relações
dialógicas.

Esse modo dialético de observar as diferentes
linguagens pode ajudar a compreender que não se trata de
estabelecer equivalência ou semelhança de linguagens, mas
de captar a interação apesar das diferenças. A literatura não
se constitui, como querem alguns, num compartimento
fechado mas se integra no rol das linguagens artísticas,
mantendo com elas relações essenciais, que buscam
sempre subverter códigos estabelecidos para criar o novo,
alimentar utopias. 

Texto, som, imagem, técnica, imaginação articulam-
se, vivenciando e construindo obras mediadas pelo espírito
do tempo, por expressões de fenômenos que emergiram e
se acentuaram no século XX e invadem o século XXI,
gerando situações e condições a que muitos ainda não
conseguiram se adaptar.

A resistência a uma visão integradora de linguagens
poderia advir de certa dificuldade de adaptação a novas
realidades, que interferem na maneira de se perceber o
mundo e relacionar-se com ele. Esta dificuldade é antiga,
ocorreu também na época em que surgiu o cinema e muitas
pessoas tinham dificuldade em apreender mudanças
operadas nas noções de espaço, tempo, energia ou nas
sensações incluindo-se luzes, brilhos, cores.
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Desde que o homem aprendeu com o cinema o
complicado processo de apreensão do desenvolvimento da
ação narrativa sob forma visualizada, reconhecendo as
perspectivas, as metáforas e os símbolos das imagens,
construiu-se uma cultura visual, de cuja origem, embora
recente, já se perde a memória, como relata Massimo
Canevacci:

“Em nossa civilização, não mais levamos em
conta o complicado processo de adaptação que
foi necessário à consciência para se familiarizar
com a sucessão visual. Trata-se, em
substância, de recompor na consciência
imagens decompostas em seus elementos
singulares e vistas em sucessão temporal, que
Ihes dava unidade e continuidade”.

Apreender a ação narrativa sob forma visualizada
significou, para muitos, excessivo esforço, conforme registra
Bela Balázcs³, contando sobre a dura experiência de um
funcionário colonial britânico que, durante a primeira guerra
mundial, ficara isolado na África, e embora já tivesse lido muito
sobre cinema, ao ver, pela primeira vez, um filme extremamente
simples, “ficou com os olhos esbugalhados e fazia visível
esforço para compreender o que se passava”. Dramática
também foi a experiência de uma camponesa russa, oriunda
de um Kolkós siberiano, que, após ter visto pela primeira vez
um filme em Moscou, narrou a seus patrões o seguinte:

“Vi ( ... ) homens feitos de pedaços: a cabeça,
os pés, as mãos, um pedaço aqui, um pedaço
ali, em lugares diferentes”.

³ Citado por Massimo Canevacci, op. cit.
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Apesar disso, a superação da decomposição da
imagem através da síntese realizada pelo cérebro, a
aquisição do domínio da linguagem do universo imagético
e sonoro em movimento, e do encadeamento lógico de sua
sucessão garantiram o êxito do cinema.

A partir do cinema, e com a aceleração vertiginosa do
desenvolvimento tecnológico, acelerou-se o processo de
interlocução de linguagens. As linhas, formas, cores,
sombras, gestos, sons e movimentos integram-se como
expressões criadoras nucleadas pela beleza da harmonia, da
simetria, da assimetria, do horror, do medo, do encantamento
gerados pelo deslocamento de uma palavra no texto, a
usurpação da natureza pela cor na pintura, ou a inovadora
combinação de sons na música e da articulação desses
elementos, de forma criativa, em diferentes suportes. Esse
dialogismo unifica, reúne ou articula elementos de origens
diferentes na construção de uma metáfora e criação
ilusionista do mundo.

No universo contemporâneo as linguagens se
interpenetram, redimensionando antigas noções de
escritura, de tempo e espaço, de materialidade e
imaterialidade, de virtual e de aumentado, criando novos
meios de produção de processos comunicativos,
produzindo novas estruturas de pensamento, novas
modalidades de apreensão e leitura do mundo, novos
paradigmas de recriação da realidade e da ilusão.

O modo pelo qual esse universo sedutor é reproduzido
e realimentado envolve milhões de pessoas, que se
movimentam num inevitável mundo vertiginoso em que
vibrações explodem em sons e ritmos, em cor e luz que se
articulam com a palavra e o gesto, onde signos remetem a
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signos e alargam os caminhos da poiésis (do fazer, realizar,
produzir) com a disponibilidade cada vez mais ampla de
instrumentos que possibilitam o acesso ao conhecimento, à
fruição estética, à reelaboração da história do prazer, da
ciência e do conhecimento.

É nesse universo que explodem entidades virtuais
ligadas por redes interplanetárias de telefonia e sensores
óticos, que ampliam e reformulam as dimensões da
linguagem. É nesse universo fluído e luminoso que ainda
muita escola brasileira desfila anacronicamente, orientada por
padrões do passado, em defasagem com relação ao mundo
contemporâneo. É nesse universo que perdem a oportunidade
de rearticular com a escrita, nas salas de aula, as linguagens
sonoras e imagéticas em pequenos exercícios para
despadronizar textos e desenvolver a autonomia da produção
textual; a leitura crítica que leva a discernir para decidir; a
leitura mágica que desvenda o belo que emerge do feio, do
lúdico, do triste, do insólito no mundo semi-real da criação
imaginária.
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Formando Leitores? Ou
um Deserto de Leitores?

Quando pensamos na criança de hoje, inícios do século
XXI, sabemos que se trata de um ser humano que se relaciona
com o mundo de forma muito diferente da criança do século
XVI, ou do século XIX. A informática, o livro, a televisão, o
rádio, o cinema, a videoarte, a infoarte, as linguagens
impressas, visuais, sonoras, audiovisuais integram seu
cotidiano, seu modo de ver e perceber a si mesmo, o outro e
o mundo que a rodeia. Permeia seu lazer, seu ócio que pode
ou poderia até ser criativo, para lembrar uma expressão de
Domenico de Masi.

Ao apropriar-se da polissemia, interlocução e
articulação dos signos, pode-se decifrar os caminhos da
liberdade através do exercício criativo, da conquista da
autonomia de expressão.

Não somente as crianças, mas também os adultos
podem adquirir a riqueza sígnica advinda das relações
dialógicas de diferentes Iinguagens, que constituem o
universo contemporâneo.

O livro de hoje ultrapassa os limites do passado,
abrindo-se a novos sentidos resultantes das inter-relações
entre as dimensões verbo-áudio-visuais, plásticas, gráfico-
espaciais, infoartísticas.
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A interpretação multi-sígnica compromete-se com a
premissa de que a escritura está alicerçada no processo
integrativo de um universo multifacetado, que ultrapassa o
suporte impresso. Este tipo de escritura expressa o tempo em
que se vive, a contemporaneidade, e exige do leitor um olhar
pluridirecional, capaz de vislumbrar as diferentes teias internas
e externas, que entretecem sua estrutura. A pluridirecionalidade
do olhar está tanto em quem escreve como no fruidor-agente
(o termo “receptor” aqui é descartado por dar idéia de
passividade) que revisa e aciona o movimento da obra.

No propósito, porém, de valorizar a profundidade,
seccionando as linguagens, muitos argumentos têm sido
utilizados, inclusive o de que algumas Iinguagens contribuem
mais que outras para ajudar na formação do juízo crítico.

Usar o argumento de que as l inguagens
cinematográficas, pictóricas, sonoras e audiovisuais seriam
mais pobres constituindo-se nas verdadeiras expressões da
indústria cultural que produz e vende bens simbólicos, é
ignorar que livros, revistas, jornais impressos também são
mercadorias, submetidas às mesmas regras do mercado
capitalista e à ideologia da indústria da cultura. É cometer o
equívoco de acreditar que, nesse sistema, a arte se transforma
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unicamente em evento alienante, que torna invisível a
realidade e o próprio trabalho criador da obra. Se esse aspecto
alienante efetivamente existe, como se pode esquecer que o
seu contrário também ocorre? O que se dizer de telenovelas
brasileiras que construíram grandes metáforas e alegorias,
em plena ditadura militar, revelando e desvelando mazelas
políticas, econômicas e sociais de forma surpreendente, sem
trabalharem com a aridez da Iinguagem sociológica, nem com
pesados discursos pedagógicos? E do olhar arguto do leitor-
sujeito, que percebe, assimila, compara, resiste, reconta?

Entrar por este atalho, apenas afasta o foco do debate e
obscurece a realidade que se quer discutir.

Isolar, no estudo do texto impresso e na leitura do
mundo, as articulações entre as Iinguagens escritas,
sonoras e imagéticas pode equivaler a um mergulho num
tempo arcaico que expressa um jeito de ver o mundo,
divorciado da dimensão contemporânea, e que, por estar
desvinculado de sua realidade (na semi-realidade que a
constitui), poderia até contribuir para afastar da leitura o
leitor potencial, colaborando para ampliar esse deserto
de leitores de livros que ainda caracteriza o Brasil. Pode,
no mínimo,  desconsiderar a influência da cultura da
imagem, que hoje existe na produção literária. A marca do
cinema que se expressa, na literatura moderna, inclusive
através do tratamento que se dá ao tempo, que transcorre
veloz, minimizando, e até eliminando, a necessidade de
intervalos. A narrativa que se sustenta em avanços e recuos,
evidenciando um jeito de lidar com o tempo que não existia
no passado. Um modo de escrever que se constrói de um
jeito engenhoso e colorido, que, se de um lado remete à
espetacularização do cotidiano, captando o espírito do
tempo, de outro pode transcender a realidade, expressando,
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de forma irônica ou dramática, a essência da condição
humana.

Tratar a literatura, hoje, como uma expressão isolada
de outras linguagens pode, também, equivaler a criar
olhares seccionados, cegos às possibilidades de leituras
abrangentes, profundas e divergentes da vida, da
sociedade, da dor e do medo, do eu e do nós, da luz e da
sombra que mobilizam o cotidiano dos seres humanos.
Desse homem pluridimensional, construtor do tempo e do
espaço, sempre tecendo novas lógicas, novas físicas, novas
artes, novas relações sociais na eterna aventura diária,  que
a arte procura imitar, nas suas variadas formas.

Um texto é - como diz Roland Barthes - “um espaço de
dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam criaturas
variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um tecido
de citações, saídas dos mil focos da cultura.” Augusto de
Campos alertara para a inevitabilidade do processo de
convivência ou de superposição de signo e a consequente
diluição das fronteiras entre as artes.

O cinema reinventa a literatura e é por ela influenciado.
A escritura pictórica, cênica, cinética que se afirma a partir do
cinema e a partir de novas tecnologias, irrompem, também,
no espaço do livro. Técnicas narrativas que se apropriam de
recursos de outras artes revelam, no espírito de nosso tempo,
a relação intersemiótica dos discursos artísticos, através da
qual uma linguagem se constitui a partir de signos e recursos
próprios de outra linguagem.

Truman Capote afirmou que “a arte de escrever possui
leis de perspectiva, luz e sombra, assim como a pintura e a
música (...)”, explicando que costumava readaptá-las para o
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necessário ajustamento na narrativa.  Alberto Moravia, por
sua vez, que se confessava admirador do estilo teatral de
Dostoiévski, admitia que tinha como ideal literário a fusão da
técnica teatral com a da narrativa.

Discussões desse tipo, muitas vezes divergentes, lembram
as opiniões opostas e divertidas de João do Rio e Monteiro
Lobato.

Em 1909, o cronista João do Rio ironizava a nova
espécie humana que surgia e a que classificava de “homus
cinematograficus”, que, no seu jeito apressado de agir,
realizava em dois meses mais do que seu antecessor
conseguia em dez anos. O cronista inquietava-se com as
alterações que se introduziam nas noções de tempo,
comparadas ao “ bom tempo de antanho em que nossos
avós, sem relógios assegurados, sem a pressa de acabar,
nos prepararam este tempo vertiginoso”. Tempos novos que
o faziam antever “desilusões e catástrofes”.

Mais tarde, Monteiro Lobato, exaltando o cinema,
investiria contra os que tinham saudade do passado: “para
eles o homem é a corrupção do macaco; o automóvel é a
corrupção do carro de boi; o telefone é a corrupção do moço
de recados” .

Deixando de lado o bom humor ferino de Lobato, cabe
apenas lembrar que desde Alcântara Machado, nossa literatura,
mesmo sendo rica,  pouco tem se ocupado do futebol, imigrantes
e bairros pobres,  apesar de, após a febre regionalista, ter-se
tornado urbana. Homossexuais e negros também têm sido
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pouco contemplados. Milton Hatoum, João Gilberto Noll, José
Louzeiro, mais outros poucos escritores, têm fugido à temática
predominante, que privilegia personagens dos grandes
centros urbanos, brancos e socialmente bem sucedidos,
contemplando protagonistas oriundos de outros segmentos
da população do Brasil.
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