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Bauman define modernidade líquida (que substi-
tui pós-modernidade) como um momento em que 
a sociabilidade humana experimenta uma trans-
formação que pode ser sintetizada nos seguintes 
processos: a metamorfose do cidadão, sujeito de 
direitos em indivíduo em busca de afirmação no 
espaço social; a passagem de estruturas de solida-
riedade coletiva para as de disputa e competição; o 
enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal 
às intempéries da vida, gerando um permanente 
ambiente de incerteza; a colocação da responsabi-
lidade por eventuais fracassos no plano individual; 
o fim da perspectiva do planejamento a longo pra-
zo; e o divórcio e a iminente apartação total entre 
poder e política.” (A utopia possível na sociedade 
liquida in Cult, no 138,ano 12, agosto 2009, p.141)

A simples enunciação dessas características já é 
bastante clara para nos alertar sobre as dificulda-
des da tarefa da educação, nos tempos atuais: o 
cidadão reduzido a indivíduo, que tem de criar seu 
espaço social, a solidariedade coletiva substituída 
pela competição,  um ambiente de insegurança e 
incerteza, o divórcio entre poder e política, a im-
possibilidade de planejamento a longo prazo. Sem 
falar que há outras maneiras de enunciar tais difi-
culdades que salientam aspectos diferentes, mas 
igualmente antagônicos em relação à educação.

A crise pós-moderna atinge a educação, em geral, 
e “de cima para baixo”, todas as instituições edu-
cacionais estabelecidas. Em cada nível porém, as 
preocupações são diferentes.

Interessa-nos focalizar aqui, segundo Bauman, 
como atinge as universidades, embora a educação 
como um todo esteja em crise. A suposição subja-
cente ao projeto educacional moderno – o esforço 
de “racionalizar” o mundo e treinar seres racionais 
para habitá-lo – não parece mais possível.A tarefa 
perene e invariável de toda educação – preparar 
para a vida – “deve significar, primeiro e sobretu-
do, cultivar a capacidade de viver em paz com a 
incerteza e a ambivalência, com uma variedade de 
pontos de vista e com a ausência de autoridades 
confiáveis e infalíveis; deve significar tolerância em 
relação à diferença e vontade de respeitar o direito 
de ser diferente; deve significar fortalecer as facul-
dades críticas e auto-críticas e a coragem necessá-
ria para assumir a responsabilidade pelas escolhas 
de cada um e suas consequências; deve significar 
treinar a capacidade de “mudar os marcos” e de 
resistir à tentação de fugir da liberdade, pois com a 
ansiedade da indecisão ela traz também as alegrias 
do novo e do inesperado”(Bauman, 2001, p. 177)

Não podemos planejar a longo prazo. Temos de te-
orizar um projeto formativo, sem ter clareza quan-
to à forma do alvo projetado. Podemos sugerir, 
sem querer moldar, pois não existe modelo a ser 
atingido. Antes que encerrar prematuramente o 
projeto, talvez seja melhor correr o risco de deixá-
-lo para sempre inconcluso  (cf. Bauman, 2001). 
Esse o grande desafio.

Na Carta assinada em Bolonha se diz que as Uni-
versidades são autônomas no centro da sociedade. 
Isto soa como coisa do passado A prerrogativa de 
distribuir e partilhar a autoridade e por conseguin-
te, a fama e o poder, passou para outras agências
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A notoriedade substituiu a fama, a visibilidade pú-
blica afastou as credenciais acadêmicas. As Univer-
sidades são obrigadas a competir com inúmeras 
outras agências que estão mais em sintonia com os 
desejos e temores dos consumidores contemporâ-
neos. Além disso, o conhecimento, hoje, está ao 
alcance de todos, não é privilégio de professores 
ou de professores universitários. Os hábitos e habi-
lidades adquiridos perdem sua utilidade em pouco 
tempo; daí, a carga de treinamento ocupacional 
seguir o ritmo do mercado de trabalho e é feito em 
cursos curtos e em seminários de fim de semana. 
Com as mensalidades e os custos de transporte,  
alimentação e moradia em crescimento constante, 
a educação universitária fica fora da concorrência. 
As Universidades, por sua história, orientadas pelo 
tempo linear, adaptam-se mal à modernidade lí-
quida. (cf. Bauman, 2001).

Até o vínculo entre a aquisição do conhecimento e 
o refinamento moral que se baseava na crença de 
que a ciência era um poderoso fator de humaniza-
ção, assim como a cultura, em geral, tem se mos-
trado vulnerável, depois dos horrores ocorridos no 
século XX.. Suspeitamos da ciência e temos medo 
do progresso tecnológico. Em suma, as Universi-
dades precisam repensar o seu papel. Aceitar as 
novas regras e jogar de acordo com elas é uma es-
tratégia que submete a universidade  aos critérios 
implacáveis do mercado. Seria uma mercadoria a 
mais, a ser testada pelo sucesso comercial, como 
está acontecendo, no Brasil, com muitas Universi-
dades.(cf. Bauman, 2001)

Henry A. Giroux, numa recente conclusão, deduzi-
da em cooperação com Susan Searls Giroux, reafir-
ma a esperança dos velhos tempos;

Em oposição à acomodação, privatização e comer-
cialização de tudo que é educacional, a educação 
superior precisa ser definida como um recurso 
para a vida cívica e democrática da nação. O desa-
fio é, portanto, para acadêmicos, atores culturais, 
estudantes e sindicalistas se juntarem e se oporem 
à transformação da educação superior numa esfe-
ra comercial...(in Bauman, 2007, p.21)    

Há esperanças de salvar as universidades do vín-
culo do passado histórico? Há, se instilarmos nos 
estudantes novas motivações , desenvolvermos 
diferentes vocações e treiná-los para novas moda-
lidades. O que fundamenta essas possibilidades, é 
que cada universidade é diferente da outra e tem 
diferenciados departamentos, cursos e núcleos. A 

finalidade da educação, nesses casos, é contestar o 
impacto das experiências do dia a dia, enfrentá-las 
e desafiar as pressões que surgem do ambiente 
social.

Diz Bauman: 

(...) no ambiente líquido moderno a educação e 
a aprendizagem, para terem alguma utilidade, 
devem ser contínuas e realmente por toda a 
vida. Nenhum outro tipo de educação ou apren-
dizagem é concebível; a formação dos “eus” ou 
personalidades é impensável de qualquer outra 
forma que não seja uma reformação permanen-
te e eternamente inconclusa (2007, p.55)

A formação de uma identidade sólida é impen-
sável. Ela tem de ser inventada, continuamente, 
como algo provisório. Na era da cibernética e ou-
tras mídias eletrônicas, as identidades são “incor-
poradas, intercambiadas, complementadas, subs-
tituídas, transitáveis.” (Santaella, 2007,p. 96)
A filosofia e a psicanálise, há mais de um século, 
já  afirmam a multiplicidade identitária do sujeito, 
questionando a ideia ilusória do sujeito unificado, 
racional e estável. (cf. Santaella, 2007, p.93. O su-
jeito já não está localizado num tempo e espaço 
fixos, mas “multiplicado em bancos de dados, dis-
persado entre mensagem eletrônicas, descontex-
tualizado e reidentificacão em comerciais de TV, 
dissolvido e rematerializado continuamente em 
algum ponto na incessante transmissão e recepção 
eletrônica de símbolos.” (Santaella, 2007, p.97)

O sujeito se constitui inacabado, sempre em pro-
jeto. A comunicação via redes constitui um sujeito 
múltiplo, difuso e fragmentado. Bauman afirma 
que ter uma identidade fixa é, hoje, nesse mundo 
fluido, uma decisão de certo modo suicida. A iden-
tidade consistente e engessada  sustenta-se sobre 
uma noção de sujeito e de subjetividade herdada 
do cartesianismo, reforçada pelo Iluminismo e 
contestada pela filosofia contemporânea e pela 
psicanálise. Nossos atuais discursos são alimenta-
dos pelas miragens de um eu unificado como se 
houvesse uma separação nítida entre a realidade 
fora do ciberespaço, habitada por seres unos e a 
realidade simulada do ciberespaço, na qual prolife-
ram identidades múltiplas (cf. Santaella, 2007)

Segundo nosso tema, resta-nos enfrentar o estatu-
to da Literatura nessa sociedade líquida, tema que 
ampliamos para a situação da arte, em geral, e por 
consequência da estética.
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As novas tecnologias informacionais condicionam 
novas percepções e processos cognitivos que mo-
tivam transformações artísticas e estéticas.

Priscila Arantes desenvolve a hipótese de que “as 
novas tecnologias midiáticas instauram uma Esté-
tica do fluxo, daquilo que se dá em trânsito e em 
contínuo devir”(2008, p.21). Fluxo diz respeito ao 
movimento de um líquido e “constitui-se como ca-
racterística primordial dos fluidos, representando 
aquilo que não tem forma fixa e durável( 2008, 
p21). Neste sentido, alheio às certezas, os discur-
sos estéticos se opõem aos discursos tradicionais, 
que defendem a forma fixa e perene, índices de 
beleza e objetividade. 

Não faremos um histórico da estética como disi-
ciplina filosófica a partir de Platão a Baumgarten, 
criador do termo, no século XVIII. 

O conhecimento estético não é adquirido inte-
lectual e racionalmente, mas pela sensibilidade, 
como assinala o termo estética que significa aquilo 
que deriva dos sentidos.

A incorporação do tempo como núcleo do pen-
samento contemporâneo é fundamental para o 
entendimento da arte e das estéticas contempo-
râneas. 

“No campo das práticas artísticas e midiáticas (...) 
os séculos XIX e XX parecem ter sido pautados 
pelas pesquisas na criação do movimento, pelo 
desenvolvimento de máquinas que simulam o mo-
vimento, de tecnologias cinemáticas, isto é, pela 
incorporação da dimensão do tempo no campo 
mais geral da arte”. (Arantes, 2008,p.26). A auto-
ra ainda sublinha, resumindo,  algumas questões 
fundamentais relativas à estética contemporânea:

1. a ruptura com a ideia de forma fixa e perene; 
2. a incorporação da dimensão do tempo real na 
construção da obra; 3.a incorporação da ideia de 
relação, isto é, de um fluxo de comunicação e in-
formação que se estabelece entre os agentes que 
compõem a obra (...)” ( 2008, p.29)
O que define o comportamento da obra é o instan-
te, o corte, a ruptura da montagem e a combinação 
disponível ao participador. O fluxo é duração, mas 
descontínua. A estética contemporânea incorpo-
ra a fluidez e os fluxos de informação inerentes à 
sociedade midiática contemporânea. O fluxo per-
passa as linguagens óticas, sonoras, visuais, pois 

o dígito binário não faz  qualquer distinção entre 
transmissão de vídeo, sons ou dados.

Essa linguagem dialoga com as questões mais ge-
rais do capitalismo contemporêno, que se transfor-
ma num capitalismo de bens imateriais, simbólicos 
e culturais, pois sustenta sua economia nos meios 
informacionais.(cf. 2008, p.32)

Em todos os tempos, os artistas tem sido chama-
dos a despertar os sentidos, regenerar a sensibi-
lidade perceptiva, mas cada período da história 
produz sua própria linguagem, liderados pelas van-
guardas, que rompem os padrões estabelecidos. 
O conhecimento e a linguagem nova envelhecem 
rapidamente.
A Comissão Europeia do Documento de Bolonha 
considera o que chama de “capacitamento dos ci-
dadãos” como princípio objetivo de aprendizagem, 
ao longo da vida. O “capacitamento” exige a cons-
trução e reconstrução de vínculos interpessoais, a 
vontade e a habilidade de se engajar com outras 
pessoas num esforço contínuo para transformar a 
convivência humana num ambiente hospitaleiro e 
amigável para a cooperação mutuamente enrique-
cedora de homens e mulheres que lutam pela au-
to-estima, pela desenvolvimento de seu potencial 
e pelo uso adequado de suas habilidades.

È preciso reforçar a coesão social e desenvolver 
o senso de responsabilidade social. Manter o di-
álogo, obter compreensão mútua e resolver os 
inevitáveis conflitos da vida compartilhada, como 
acontece nas comunidades. A educação e a apren-
dizagem devem ser permanentes e realmente 
ocorrer ao longo da vida, não só para adaptar as 
habilidades humanas ao ritmo acelerado da mu-
dança mundial, mas para tornar esse mundo mais 
hospitaleiro para a humanidade.

Não quero deixar a impressão de que não existe 
saída para a educação e, por extensão, para o ensi-
no superior. Já foram indicadas algumas direções. 
O próprio Bauman, embora não seja um filósofo da 
educação, mas um sociólogo empenhado em des-
crever a realidade social contemporânea, afirma 
que a utopia é possível na “sociedade líquida”. É 
preciso acreditar no potencial humano à altura da 
tarefa de reformar o mundo.

Cabe-nos escutar as aspirações da juventude, dese-
nhar os eixos positivos de características negativas, 
fazer emergir conceitos e ações novas de compor-
tamentos superados, atualizar nossa antropologia 
às necessidades do homem contemporâneo, que 
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sendo homem é acessível a uma abordagem hu-
mana. Nosso projeto pedagógico para o Ensino 
Superior precisa  ser pensado, comparado com o 
potencial educacional que temos, submetido à re-
flexão crítica. O “outro” é o horizonte essencial de 
nossos objetivos; o diálogo, o meio de alcançá-lo; 
a convivência pacífica, o desejo da humanidade.

Edgar Morin  apresenta seis princípios para termos 
esperança na educação (Morin, 2003, p. 11). Va-
mos citá-los, aproveitando o resumo já feito por 
Marcos Sandrini: (2009, p. 179).

1. princípio vital: tudo o que é vida carrega em si 
a capacidade de regenerar-se.

2. princípio do inconcebível: todas as grandes 
transformações foram impensáveis, antes de 
ocorrer.

3. princípio do improvável: todos os aconteci-
mentos felizes da história foram, a priori, im-
prováveis.

4. princípio da toupeira: há grandes transforma-
ções acontecendo nos subterrâneos do mun-
do e dos humanos.

5. princípio de salvação: onde cresce o perigo 
também cresce o que salva.

Não estamos no fim da História. Estamos nos seus 
primórdios e há muitas possibilidades no homem, 
para serem desenvolvidas. A “sociedade líquida” é 
uma etapa e temos potencial para superá-la. Como 
diz Morin: onde cresce o perigo, cresce o que salva. 
Somos convidados a desentranhá-los dos subterrâ-
neos do mundo e dos humanos.
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Esta explanação sobre literatura e cinema nacio-
nais contemporâneos tem por objetivo colocar em 
evidência a presença da filosofia nietzscheana na 
cena nacional contemporânea. Observando a in-
terdiscursividade entre a literatura e o cinema, am-
bos permeados pela filosofia, podemos perceber 
na arte um meio de estudo social para os valores 
morais.

Existe na literatura e no cinema nacionais con-
temporâneos uma evidência de confrontos entre 
os valores morais que permeiam a ordem social 
atual. Tanto a arte6 como objeto que provoca um 
escândalo moral, com seus distintos significantes 
(a palavra ou a imagem), por ofender os valores 
tradicionalmente adotados pela sociedade, como 
o comportamento das personagens das histórias 
narradas, que causam certa indignação e repulsa 
por chocar o que há de princípios sociais. Essas 
produções artísticas contemporâneas trazem em 
suas entrelinhas do conteúdo o pensamento filo-
sófico nietzscheano em relação aos valores morais. 

O que se busca apresentar com essa explanação 
é uma perspectiva em torno da filosofia de Niet-
zsche com o interesse de atualizar tópicos essen-
ciais à discussão da arte e da cultura atuais. Con-
tribui, assim, para o comparativismo literário, no 
que se relaciona à abordagem, pouco frequente 
no Brasil, da filosofia. Por outro lado, incursiona 
pela esfera da intersemioticidade, envolvendo 
literatura e cinema, com o foco ampliado para as 
questões culturais da vida contemporânea, uma 
vez que se volta para uma perspectiva genealó-

6 Temos a literatura e o cinema como referências artísti-
cas

gica e crítica a respeito dos lugares da arte, da 
ética e da moral, ao pôr em relevo obras e temas 
fundamentais. 

Sob a perspectiva filosófica adotada, a palestra 
em pauta mostra seu relevo para a área de es-
tudos comparados de literatura brasileira com 
cinema, ao qual se encontra integrado, na me-
dida em que destaca ao seu decorrer, um au-
tor literário pouco investigado, caso de André 
Sant’Anna, e cineastas importantes como José 
Mojica Marins e Carlos Reichenbach, ausentes 
do crivo teórico das pesquisas das universida-
des. Ao promover o diálogo entre filosofia e lite-
ratura, e desta com a produção cinematográfica, 
a palestra em questão apresenta sua feição mul-
tidisciplinar. 

Esta explanação pretende, portanto, mostrar 
onde e como aparece na literatura e no cinema 
nacionais contemporâneos o pensamento do fi-
lósofo alemão do século XIX, Friedrich Wilhelm 
Nietzsche. Mais especificamente, as suas ideias 
em relação à Genealogia da Moral e Vontade 
de Poder. Para isso, serão abordado alguns con-
ceitos colocados pelo filósofo em suas obras e 
o levantamento da recepção crítica em relação 
à filosofia nietzscheana. Verificaremos, dessa 
forma, a tendência estética na literatura e no 
cinema nacionais contemporâneos, observando 
questões de valores morais que permeiam as 
obras dos auotres selecionados, para obtermos 
uma imagem do conteúdo estético em questão. 
Será estabelecida, com isso, uma relação dia-
lógica entre a literatura e o cinema nacionais 
contemporâneos com a filosofia de Nietzsche, a 
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partir das análises, verificando, dessa forma, a 
presença do pensamento do filósofo na produ-
ção artística contemporânea.

Os autores selecionados para sustentar essa 
explanação são todos brasileiros e contemporâ-
neos: Rubem Fonseca, com Feliz ano novo e Se-
creções, excreções e desatinos; Dalton Trevisan, 
autor de Virgem louca loucos beijos; os contos 
do livro de Sérgio Sant’Anna, O monstro; e o ro-
mance Sexo, André Sant’Anna. Já para o cinema, 
foram selecionados filmes de José Mojica Ma-
rins e Carlos Reichenbach, além de outros filmes 
que surgiram na presente década, como Nina e 
O cheiro do ralo, de Heitor Dahlia; O invasor, de 
Beto Brant; Contra todos, de Roberto Moreira e 
Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. Como 
respaldo para cristalizar a filosofia nietzscheana, 
há textos críticos que terão trechos seleciona-
dos para esclarecer, como os de Carlos A. R. de 
Moura, Nietzsche: civilização e cultura; de Scar-
lett Marton, Nietzsche: a transvaloração dos 
valores; e de Alexander Nehamas, Nietzsche: a 
vida como literatura. Além de trechos da obra 
do próprio filósofo, principalmente dos livros 
Genealogia da Moral e Vontade de Poder. 
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Os gêneros discursivos e o ensino de língua es-
panhola, por meio de projetos e sequências di-
dáticas, facilitando e tornando mais atraente o 
estudo de temas gramaticais necessários ao de-
senvolvimento das habilidades comunicativas. 

O estudo dos gêneros discursivos deve conside-
rar, sobretudo, a natureza do enunciado em sua 
diversidade e nas diferentes esferas da atividade 
da comunicação humana, estando linguagem e 
vida intimamente relacionados e constituindo-se 
reciprocamente pelos enunciados. Esta vinculação 
dos gêneros discursivos aos enunciados concretos 
introduz uma abordagem linguística centrada na 
função comunicativa (MACHADO, 2005). 

Marcuschi (2006) aponta a importância da circula-
ção dos gêneros discursivos,  mostrando que  estão 
presentes na organização da sociedade em todos 
os seus aspectos, sendo que os gêneros prosaicos 
ajudam a estruturar toda a ação de uma comuni-
dade, atuando como organizadores da vida social.
Durante meu Mestrado em Linguística Aplicada 
na UNITAU (turma 2007), elaborei um programa 
de Práticas de Produção Escrita em Espanhol para 
o Curso de Letras para a Progressão de Níveis de 
Referência. Tomei como base a produção de gêne-
ros significativos para os alunos, partindo dos mais 
simples, como o bilhete e o cartão postal, passando 
pelas cartas pessoal e comercial, até chegar à carta 
de reclamação, que requer, além do conhecimento 
da língua, o domínio das estruturas argumentati-
vas. O objetivo foi promover a progressão do nível 
de produção escrita dos alunos, que partiram do 
estágio de Usuário Básico (A2) e atingiram o Nível 

C1 ou de Usuário Competente, conforme descritos 
pelo MCR (2002). 

Nesta palestra apresento os elementos para a ela-
boração de um programa de práticas escritas para 
o ensino de espanhol em diversos níveis,  atenden-
do ao professor de ELE do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio, tomando como base as teorias 
sobre o uso de gêneros discursivos para o ensino 
de língua estrangeira, o Marco Común de Referen-
cia (2002) e o Plan Curricular del Instituto Cervan-
tes (2007), apresentando essas obras ao professor 
de ELE e orientando-o sobre como utilizá-las em 
sua prática docente

gênERoS dIScURSIvoS E EnSIno dE LíngUA ESpAnhoLA
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Em O sentido da vanguarda, Antonio Cícero  (2008) 
discorre sobre o papel das  vanguardas europeias, 
movimentos surgidos   no início do século XX  que 
pregavam a  ruptura dos cânones artísticos vigen-
tes. Na visão desse autor,.esses movimentos, ex-
pressões artísticas revolucionárias e fundadoras da 
Modernidade,  mostraram  o caráter convencional 
das formas poéticas tradicionais e que a poesia ou 
o poético não se encontram prontos, à disposição 
do poeta, nestas ou naquelas formas fixas; mos-
traram ainda que a poesia não é necessariamente 
incompatível com nenhuma forma determinada: 
que é possível  sempre inventar novas formas para 
ela. Essas correntes artísticas provocaram a desfe-
tichização das formas poéticas tradicionais e abri-
ram novas possibilidades para todos os poetas e  
por causa delas o poeta moderno – “que vive de-
pois que a experiência da vanguarda se cumpriu” 
– pode empregar as formas que bem entender 
para fazer os seus poemas, sabendo, no entanto, 
que elas constituem apenas algumas das formas 
possíveis. 

O estudo dos gêneros do discurso, formas textu-
ais estabilizadas, histórica e socialmente situadas, 
ocupa lugar central na formação dos docentes da 
área de língua e literatura já que cabe à escola  for-
mar  cidadãos leitores   com competência linguísti-
ca para ler e compreender os diversos gêneros tex-
tuais que circulam socialmente. Marcuschi (2006) 
Entende que o estudo dos gêneros deve considerá-
-los como entidades dinâmicas que tem uma iden-
tidade, mas são marcados pela situacionalidade, 
historicidade e plasticidade e que não são classifi-
cáveis como formas puras nem podem ser catalo-
gados de maneira rígida.

Partindo destas considerações, o presente 
trabalho tem como objetivo  refletir sobre 
os modos como o texto literário, em especial 
o poético,  se apropria dos diversos gêneros 
textuais e os reinventa  dando a eles novas 
funções e dimensões. Nessa apropriação 
os gêneros perdem a sua função utilitária e 
assumem função estética num processo criativo 
em que o texto literário se apoia na configuração 
de um texto utilitário e subverte sua função 
criando novos significados. Assim, uma placa 
indicativa de nome de rua ou um classificado de 
jornal transformam-se em poemas, o que era 
uma estrutura estabilizada torna-se móvel, o 
que era forma fixa se torna elemento inusitado  
a serviço da criação poética. Refletir sobre as 
configurações  e funções  dos gêneros textuais 
e sobre a subversão desses elementos como 
processo de criação poética é contribuir para 
a formação de futuros docentes da área da 
linguagem.
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A oficina busca refletir sobre as palavras/imagens 
do dia a dia, onde a letra signo da palavra busca o 
seu significado aliado à estética da forma, fomen-
tando a relação entre criação/produção/sentido.

Falar das palavras nas artes visuais é quase que o 
mesmo que falar de uma história da linguagem. 
Claro que não uma linguagem em sentido amplo, 
mas uma linguagem das representações gráficas.  
Diz Dondis: “Desde os primórdios da civilização, a 
criação de imagens tem sido parte integrante da 
vida do homem, e foi a partir dela que se desen-
volveu a linguagem escrita” (DONDIS, 2000). Pelas 
imagens feitas pelo homem primitivo é que pode-
mos conhecer um pouco de como era a sua vida 
e pensamentos, ou seja, como ele se relacionava 
consigo mesmo, com os outros e com o mundo. 
Assim aconteceu sucessivamente na história. 

Quando o homem toma consciência dessa forma 
de comunicação registrável, palpável, concreta, 
passa a considerar meios de dominá-la para me-
lhor viver no mundo.

No começo eram os pictogramas. A escrita era 
feita com desenho das coisas. A palavra ‘olho’ 
podia ser (...). Os nomes dos caracteres eram os 
nomes das próprias coisas. Essa escrita era fácil 
de ser entendida em muitas línguas. (CAGLIARI, 
1994, p. 21)

A partir daí temos a origem das palavras, o dese-
nho (como imagem figurativa) tem um papel fun-
damental para a criação da linguagem escrita.

Em algum momento, no entanto, houve uma sepa-
ração entre essas duas linguagens. Um momento 
em que ambas se desenvolveram, e muito, mas 
individualmente, gerando uma riqueza de textos li-
terários e obras de arte sem igual. Porém, distante 
daquilo que as gerou, que era a característica de 
complementaridade.
Complementaridade esta, tão claramente presente 
na arte egípcia, na arte grega, nas civilizações pré-
-colombianas e na arte medieval (PEREIRA, 1976). 
Esta última estabelece ainda uma relação entre 
imagens e palavras um pouco mais avançada, vis-
to que as letras tornam-se verdadeiros desenhos 
elaborados e decorativos. Segundo Gombrich, de 
todos os monumentos artísticos da Idade Média, 
os manuscritos são os mais surpreendentes (GOM-
BRICH, 1988). É depois desse período que vemos o 
início do distanciamento entre a linguagem escrita 
e a pictográfica. 

(...) na pintura ocidental dos séculos XV ao XIX 
um dos princípios fundantes residiu nessa dis-
tinção entre o signo verbal e a representação 
visual – o primeiro manipulado sobretudo so-
bre as técnicas literárias e a segunda pelas artes 
plásticas. Como resultado forçoso, jamais foram 
utilizados concomitantemente, numa mesma 
obra, sem que se produzisse uma subordinação 
ou hierarquização. (PEREIRA, 1976, p.5)

Entre os séculos XVIII e XIX, momento da revolução 
industrial, a escrita passa a ser mais valorizada. No 
dizer de Arnheim (2004), isso se deu pelo surgi-
mento de impressos de textos que disseminaram a 
escrita em detrimento da imagem, que já não “fa-
lava” em complemento à palavra, mas a repetia. 

TERRITóRIo dAS  LETRAS

fRAncInE cUnhA 
cLAdEnIR dIAS dE LImA
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No entanto, tantos textos não conseguiram suprir 
a necessidade de informação (ARNHEIM, 2004).

É claro que ambas podem fazer-se e muito bem 
de forma independente, mas em determinado 
momento da história essa separação mostrou-se 
ineficaz. E os artistas passaram a querer mais do 
que somente as palavras ou somente as imagens, 
recuperando enfim a complementaridade delas.
O reencontro entre palavra e imagem na poesia 
concreta foi “a cura de uma ferida” que as dividia 
de “forma malsã”, segundo Arnheim, “em suma, 
tanto linguagem quanto a imagem pictórica neces-
sitavam de uma renovação como meios de expres-
são formal” (ARNHEIM: 2004), foi a arte moderna 
e a poesia moderna que possibilitaram essa reno-
vação.

De fato, no período modernista, os artistas pas-
saram a retomar as palavras em seus trabalhos 
artísticos a fim de expressar-se de maneira mais 
completa. As imagens falavam assim como as pa-
lavras representavam, cada linguagem dava a sua 
contribuição à expressão do artista.
Embora alguns artistas teorizassem suas pintu-
ras, estabelecendo também dessa maneira um 
encontro entre arte e palavra, há aqueles que es-
creveram na tela, ou ainda, fizeram dos *s parte 
fundamentalmente integrante da obra (Duchamp). 
Essas duas últimas formas de utilização da palavra 
não são uma escrita para explicar, teorizar, mas 
sim para poetizar (e no caso de Duchamp também 
eram uma inclusão inteligente do humor na arte). 
Lendo as imagens e todo o contexto do quadro 
(imagens, cores, formas, etc.) o espectador é con-
vidado a formular na mente uma conceituação só 
possível pelo todo da composição, entre imagens 
e palavras vistas. Mais do que somente a teoria 
esperava-se uma fruição, mas uma fruição concei-
tual.

Depois do modernismo, as palavras apareciam 
nos quadros sem aquela condição hierarquizada, 
imagens e palavras ganharam a mesma qualidade 
nas artes visuais. Entre tantos artistas modernos 
os que mais se destacam pelo uso de palavras na 
composição são os cubistas, surrealistas e também 
os dadaístas como Francis Picabia. Era preciso, no 
entanto, que as próximas gerações de artistas visu-
ais continuassem usando as palavras de maneira 
inteligente, e muitos honraram esse papel. Raus-
chenberg e Robert Morris são bons exemplos de 
artistas contemporâneos que fizeram uso das pa-
lavras em suas composições sempre procurando 

levar a obra a uma questão conceitual. Entre os 
brasileiros destacam-se Cildo Meirelles, Rubens 
Gerchman, Alex Flemming e Antônio Dias. 

Pensando em tudo isso, a oficina Território das 
letras busca refletir sobre as palavras/imagens do 
dia a dia, onde a letra signo da palavra busca o seu 
significado aliado à estética da forma, fomentando 
a relação entre criação/produção/sentido.
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Narrativas diversas acompanham a humanidade 
desde que o homem iniciou sua aventura neste 
planeta, conservando-se em seu inconsciente so-
cial. Mantidas inicialmente por tradição oral elas 
acabaram sendo registradas na escrita de diversas 
civilizações e chegaram até hoje. São dispositivos 
mentais que tentam organizar estruturas lógico-
-existenciais fundamentais, e, hoje, sabemos que 
estão a serviço de equilíbrios psíquicos complexos. 
Uma forma que a humanidade arranjou para fazer 
sua própria psicanálise coletiva, muito antes desse 
termo existir na cultura.

O Cinema, por sua vez, é uma arte e uma diversão 
que nos induz a um sonho acordado, num ambien-
te muito específico. Uma sala escura onde assis-
timos a uma fantasmagoria numa tela iluminada. 
Histórias se passam nesta tela. Alegorias do ho-
mem e suas ações. Lugar de emoção, pensamento 
e catarse. Tal como os mitos sempre fizeram atra-
vés da voz dos poetas e da atuação dos atores no 
teatro grego antigo. Podemos dizer que por sua 
abrangência e diversidade temática, o cinema é 
hoje o lugar onde os mitos retornam e se reciclam. 
Não foi sem razão que o cinema já foi comparado 
à caverna de Platão com seus simulacros do mun-
do projetados na parede. Os mitos encontraram, 
definitivamente, seu lugar na narrativa cinemato-
gráfica e estão novamente entre nós, produzindo 
seus efeitos.

Essas narrativas, antigamente guardadas nos livros 
e que adquiriram movimento nas telas do cinema 
encontram agora a possibilidade de serem apro-
priadas por qualquer pessoa que tenha um com-
putador em casa. Os equipamentos digitais e os jo-

gos eletrônicos em primeira pessoa permitem que 
cada um possa agora criar também suas histórias 
como no cinema.

Os tempos pós-modernos encontram, então, o ser 
humano rodeado e envolvido por narrativas de 
todos os tipos. Com a televisão, essas narrativas 
passam a ser um produto consumido diariamente 
através das telenovelas, mini-séries e dvds. O cine-
ma tornou-se uma mídia doméstica e uma fonte 
inesgotável de histórias juntamente com os livros 
nas estantes.

Essa avalanche de histórias e de imagens precisa 
então ser analisada. Precisamos saber como nos 
relacionarmos com elas e como colocá-las a ser-
viço de nossa saúde mental e de nossa capacidade 
crítica. As narrativas falam do mundo e através de-
las podemos analisar a sociedade em que vivemos 
e tentar transformá-la. Nada se esconde da narra-
tiva. Ela revela o homem para si mesmo e mostra o 
mundo em que ele vive. Uma arma poderosa para 
quem souber usar. E também uma grande arte 
para quem souber exercitá-la. O poder da narrativa 
é um fato. Cabe a nós aprendermos a medir forças 
com esse poder.  

o podER dA nARRATIvA, LITERATURA E cInEmA

WALTER cEzAR AddEo
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