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diTORiAl 

A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte apresenta o sétimo número da Revista 
RELEITURA, uma publicação desta unidade, em 
consonância com o projeto editorial e de reflexão 
crítica da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. 

Desde o lançamento da primeira edição da 
RELEITURA, em 1991, vimos recebendo inúmeras 
manifestações de apreço pela qualidade de nossa 
produção literária, cuja linha editorial visa, entre 
outros objetivos, viabilizar a discussão de múltiplos 
temas ligados às áreas de arte-educação, literatura, 
cultura e lazer - em sua complexidade e plenitude. 
Este é um espaço para o registro das idéias daqueles 
que revelam interesse pelas temáticas abordadas, 
contribuindo para a pesquisa, atualização e reci
clagem de inúmeros profissionais. 

Nossa revista é, ainda, o meio pelo qual destacamos 
o trabalho desenvolvido, há quatro anos, pela 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte - cursos, oficinas, lançamentos, visitas de 
escolas, pesquisa orientada, empréstimo de livros, 
entre outras atividades. 

Esperamos que desfrutem desta edição! 

maria do carmo santos maggi 
Diretora da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte 
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RECICLAGEM 
• PAIXÃO DE LER - em Belo Horizonte: evento realizado pelo Ministério da Cul
tura, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e Secretaria Municipal de Cultura, 
através da organização da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, 
contando, ainda, com o apoio de vários segmentos do setor público e privado. 

Entre os dias 02 e 19 de dezembro, este projeto sobre leitura, considerou a mul
tiplicidade de idéias e projetos ligados a este conceito, reunindo as mais diversas 
manifestações culturais pertinentes ao tema. Levamos ao alcance do grande públi
co um número significativo de produções nacionais e internacionais de qualidade, 
envolvendo o trabalho de autores, ilustradores, especialistas em literatura, professo
res, quadrinistas, cartunistas, leitores, artistas plásticos, video-makers, animadores, 
pesquisadores, colecionadores, editores, grafiteiros, arte-educadores e aficionados 
pela abrangente PAIXÃO DE LER e suas diversas releituras. 

Com um caráter descentralizado (instalações em diversos espaços e um irrestri
to atendimento à comunidade), PAIXÃO DE LER discutiu, redimensionou, divulgou 
e popularizou o conceito da leitura. Para isso, contemplou momentos variados: pa
lestras, oficinas, exposições, lançamentos, teatro, entre outras atividades. 

•A Secretaria Municipal de Cultura realiza, anualmente, o CONCURSO NACIONAL 
DE LITERATURA JOÃO DE BARRO (literatura infantil) e o CONCURSO NACIONAL 
DE LITERATURA CIDADE DE BELO HORIZONTE, com as categorias poesia, ro
mance e ensaio em 1995. 

Através da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, responsável 
pela coordenação dos trabalhos, os concursos visavam estimular a criação literária, 
entre autores brasileiros e estrangeiros residentes no país. 

No caso específico do JOÃO DE BARRO, o julgamento das obras deu-se atra
vés de dois júris distintos: o primeiro, composto por 3 especialistas em literatura 

RELEITURA, DEZEMBRO • 1995 

4 



infantil; o segundo, por 1 O estudantes do 1 ºe 2º ciclos, da rede municipal de ensi
no de Belo Horizonte. O número total de inscrições para ambos os concursos foi 
de 594 candidatos, provenientes de quase todos os estados brasileiros. 

Letícia Malard (MG), Lia Neiva (RJ) e Maria da Graça Paulino (MG) analisaram 

os trabalhos inscritos na categoria romance. O 1 º lugar foi conferido a José Carlos 
Fernández de Queiroga (RS), com a obra Mares do Sul. 

A comissão julgadora de poesia, composta por Yeda Prates Bernis (MG), Paulo 
Sampaio (SP) e Sebastião Nunes (MG), escolheu como vencedora a obra Caravana 
de Roseana Murray (RJ). 

Cláudia Fares (MG), Antônio Holhfeldt (RS) e Otávio Dulci (MG), jurados da ca
t>egoria ensaio, premiaram a obra de Luis Alberto Ferreira Brandão Santos (MG): Um 
olho de vidro - a narrativa de Sérgio Sant'anna. 

O júri adulto do JOÃO DE BARRO, Vera Lúcia Casa Nova (MÇ, Maria Cristi
na Agostinho (MG) e Luiz Raul Machado (RJ), definiu como vencedor o título Eu me 
lembro, de Eustáquio Lembi de Faria (MG). O júri infantil conferiu o 1 º lugar a 
Deusmelivre!, de Angela Leite de Souza (MG). 

Os vencedores, em cada categoria, receberam o prêmio de R$8.000,00. 
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O ol~ar estampado no 
sofá: uma leitura semiótica 

da visual idade inscrita 
n'O sofá e~Jampado 
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marisa fl)artins gama khalil 

Resumo da dissertação (área de concentração: Literaturas de Língua Portu

guesa) apresentada por Marisa Martins Gama Khalil ao Curso de Pós Gra
duação em Letras da UNESP/Assis, para a obtenção do título de Mestre em 
Literatura. Orientação: Doutora Maria de Lourdes Zizi Trevizan Perez. 

Há, em nossa cultura, uma forte tra
dição visual. Os homens pré-históricos as
sumiram a linguagem visual ao registrarem 
suas emoções e experiências nas paredes 
das cavernas. A cultura primordialmente 
plástica da Grécia assumiu-se como visual 
ao relacionar pelos fios da linguagem o ver 
ao pensar, (eidos = forma, figura/ idea = 
idéia; eidô =ver/ eidós = idéia). A partir dos 
homens das cavernas e dos gregos, a visua
lidade invadiu o mundo e as culturas. A 
contemporaneidade é exemplo da tradição 

visual que o homem desenvolveu, já que vi-

vemos num mundo onde tudo é produzido 
para ser visto, onde tudo se mostra ao 
olhar.2 

O apego do homem aos olhos, as in
fluências da visualidade na cultura, as ínti
mas relações entre pintura e escrita parecem 
açambarcar a temática ou a estrutura de tex
tos de muitos escritores. Nos sermões de pa
dre Antônio Vieira, a metaforização do 
olhar ordena a base da maioria de suas ima

gens inaugurais. Na poesia de Pessoa, o 
olhar sugere a invenção das multifaces, do 
ortônimo e dos heterônimos. A arte narrati-
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va de José de Alencar cons istia em pintar as 
palavras. Machado de Assis construiu os 
mais famosos olhos da literatura brasileira, 
os olhos de ressaca de Capitu. O poeta baia
no quase esquecido, Kilkerry, além de se va

ler de imagens visual íssimas na construção 
de seus poemas simbolistas, instaurou, a 
partir de suas crôn icas Kodaks, a analogia 

entre literatura é fotografia - o que o coloca 
como forte precursor do nosso Modernismo. 
A prosa da primeira fase do Modernismo 
brasi leiro real izou correspondências com as 
técn icas cinematográficas. Cortes e monta
gens invadiram a l iteratura modernista de 
Oswald de Andrade, Alcântara Machado e 
Mário de Andrade. 

Cla ri ce Lispector e João Cabra l de Melo 
Neto também teceram re lações interessan
tes entre visual idade e l iterariedade. Clarice 
realiza um elaborado tratado poético sobre 
o olhar; nos procedi mentos poéticos de João 
Cabral, pode-se entrever uma significativa 
correspondênc ia com os procedimentos 
pictóricos de Miró. Porém, a conjunção 
ma is explícita entre a arte escrita e a visua
lidade, na literatura brasilei ra, foi realizada 
pe lo Concretismo, movimento onde a poe
sia toma conhecimento defin it ivo do espaço 

como importante agente estético-estrutu ral. 
A l inguagem verbivocovisua / de Décio 
Pignatari e dos irmãos Augusto e Haroldo 
de Campos pode ser considerada o marco 
definitivo da exportação da nossa literatu

ra - a visua lidade da poética brasile ira ga
nhou segu idores no mundo e provocou con
sideráveis revoluções artísticas. 

É neste contexto 1 iterá rio de recorrên
cia ao visual que inserimos a escritora Lygia 
Bojunga Nunes. É difíci l ler os seus textos 
s.em notar a visua lidade erguendo-se de ma

neira tão arrebatadoramente criativa. 

A proposta deste estudo é expor como o 

trabalho estético de Bojunga se constrói ver
bo-visualmente. O texto eleito para este 
propósito é O sofá estampadoJ. Desde o seu 
título, o texto se sugere visualmente - o sofá 
é estampado. Por que ele não é amarelo 
bem clarinho e pronto? Ou verde, ou azul, 

ou rosa, ou branco? Não, ele é estampado. 
O que é estampado não é constituído por 
uma só cor ou uma só imagem, mas por vá
rias cores e imagens, ou seja, o estampado é 
plurissignificativo visualmente. 

Todos os outros textos bojunguianos re
correm à tradição ao olhar e fazem entrever 
uma correspondência entre literatura e artes 
plásticas; alguns até de maneira mais evi
dente, como é o caso de 7 cartas e 2 so
nhos. A eleição de O sofá estampado como 
protagonista do estudo deve-se a dois moti
vos bás icos. Primeiramente, porque foi nele 
que descobrimos esta atitude composicio
nal tão inovadora de Bojunga; e, em segun
do lugar, porque é nele que esta atitude se 
encontra tão metaforicamente composta: o 
sofá, que é um espaço, é estampado, assim 
como o próprio texto, que também é um es
paço e, ainda, estampado. 

No seu cotidiano, o homem depara-se 
com coisas visíveis e, num processo natu ral, 
torna-as legíveis. 4 O processo pode, no en
tanto, inverter-se, ou seja, o legível pode tra
duzir-se em visíve l. O texto O sofá estampa
do incita esta passagem do legível para o vi
síveJ.s O seu leitor é levado a ler vendo não 

só as letras, formadoras das palavras e ex
pressões, que estão dispostas a cada página 
do texto, como também vendo as imagens 
susc itadas pelas letras. 

O visível pode preencher e ocupar 
quem olha, só porque este não vê o visíve l 
do fundo do nada, mas do meio dele mes
mo - porque quem olha, o vidente, tambem 
é visível.6 Assim como o visível é inevitável 
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para o vidente, este será imprescindível pa
ra o visível. Isto implica dizer que o texto 
bojunguiano, que tanto se visualiza sob di
versas formas, requer quem o veja, transfor
mando-o, de fato, em elemento visível - es
ta obra, enfim, requer um leitor essencial
mente vidente. 

Umberto Eco observa que a configu
ração do Autor-Modelo depende de traços 
textuais, mas põe em jogo o universo do 
que está atrás do texto, atrás do destinatário 
e provavelmente diante do texto e do pro
cesso de cooperação (no sentido de que de
pende da pergunta: 'Que quero fazer com 
este texto?')7. O texto de Bojunga, aqui ana
lisado, deixa bem evidente a resposta a esta 
pergunta: torná-lo (o texto) visível. Porém, 
como todo texto quer que alguém o ajude a 
funcionar,ª o texto estrategiza um leitor que 
possa tornar visíveis as imagens sugeridas. 
Assim, o leitor-modelo d'O sofá estampado 

deve ser aquele que se dispõe a preencher, 
com os recursos da visão, toda a sua legibi 
lidade. 

Enfim, a estimulação da potencialidade 
de VER do leitor é construída de variadas 
formas, a começar pelo predomínio de vo
cábulos ligados à visão. Na narrativa, os ou
tros sentidos não são completamente esque
cidos, mas eles se agregam, por excelência, 
à percepção norteadora de toda a cons
trução do texto - a visão. Segundo Walter 
Benjamin, a visão é um divisor de águas dos 
sentidos, pois capta simultaneamente forma 
e cor. A visão abarca, por um lado, as facul
dades das correspondências ativas: visão de 
formas e movimento, audição e fala, mas 
por outro lado, as passivas: a visão de cores 
pertence ao campo sensitivo do olfato e do 
paladar.9 

Percebe-se que o olho, de todos os 
órgãos dos sentidos, é o único que permite 

uma percepção com caráter de integralida
de. Assim, o olho é a fonte de recepção do 
mundo em suas cores e suas formas e em 
seus aspeqos passivo e ativo. A sugestão fre
qüente da visão engendra, estampadamen
te, o receptor do texto. As personagens, an
tes de mais nada, olham; o narrador as olha; 
e, em conseqüência, os leitores olham o 
mundo diegético. Cabe ao leitor olhar, olhar 
e olhar. É ele quem recebe o mundo d'O so

fá estampado pela visão e vislumbra a sua 
estampa. O leitor recebe as imagens, que 
deverão ser registradas, conservadas e, ao 
mesmo tempo, recriadas. O leitor contem
pla o que está diante dos olhos, distinguin
do e generalizando as diferenças e igualda
des de sua contemplação. 

O texto sugere a tematização da visão a 
partir do próprio percurso do protagonista. 
Vítor esconde-se em buracos, até alcançar 
uma visão de mundo. O medo de enfrentar 
o mundo leva-o à escuridão - à cegueira. 
Uma outra forma de cegueira é ilustrada pe
lo texto: aquela decorrente do excesso de 
imagens, que vitima a gata Dalva. 

A importância dada à percepção de 
VER parece sobrepujar, em demasia, os de
mais sentidos. Neste caso, à primeira vista, 
o texto parece declarar que o nosso mundo 
não é para os cegos. Porém, não é absoluta
mente nada disto que ocorre. Para a verifi
cação do contrário, compete-nos retomar 
Diderot, em A carta sobre os cegos, de 
1749, onde o autor expõe como muitos ce
gos percebem o mundo mais claramente do 
que muitos homens com a vista perfeita, já 
que os primeiros desenvolvem uma hipera
cuidade, graças ao uso mais freqüente dos 
demais sentidos.10 O fato de Diderot reco
nhecer, na cegueira, uma potente forma de 
visão, não significa que ele a idealiza, mas 
chama a atenção p~ra a importância de uma 
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educação do olhar, ou seja, critica o olhar 
que não sabe ver. Vítor não chega ao extre
mo da cegueira consumada e real, porém 
passa por dois estágios: o de uma cegueira 
temporária e fictícia - quando pode ver mas 
não consegue; e o da visão - quando apren
de a ver, integralmente, com os olhos e com 
o cérebro. 

Além de tematizar a questão da visão 
de mundo e de enfatizar constantemente os 

vocábulos ligados à visão, o texto sugere o 
seu encontro com as artes visuais e este en
contro é produzido pela projeção, cujo pro
cesso envolve a similaridade, a transfor
mação e a invenção.11 

A correspondência do texto com a arte 
cênica, pode-se dizer, é a mais intensa de 
todas. O texto teatraliza-se aos olhos do lei
tor. O teatro, sendo uma arte onde há a pro
fusão de vários sistemas sígnicos, corrobora 
para o estampamento do texto. A ênfase tea
tral maior do texto se concentra nos gestos e 
na entonação. 

A referência aos gestos das personagens 

é um convite para o leitor posicionar-se 
dentro do texto, perto das personagens, co

mo que podendo ver a direção e a amplitu
de de um olhar, ou de um movimento de ca
beça, ou de mão. O uso constante das ex
pressões dêiticas elaboram o trabalho ima
ginativo do leitor, que deve guiar-se, sem
pre, por uma tentativa de visão. 

O texto estrategiza, desta forma, um lei
tor que não será um mero consumidor, mas 
um produtor de idéias e visões. É concedida 

ao leitor a posição de co-autor da obra. 12 

Por este caráter de produção que os gestos 
requerem do leitor, eles podem ser conside
rados como elementos constitutivos da in
venção. 

A entonação sugestiva do texto é outro 

procedimento de grande força cêrtica. As ex-

pressões em letras maiúsculas, indicando voz 
alta; a separação de determinada palavra por 
hífens, indicando a fala pausada; ou a repe
tição contínua de determinada vogal numa 
palavra, indicando a intensidade - todos estes 
recursos contribuem, inevitavelmente, para o 
jogo cênico do texto e para a sua maior visi
bilidade - até o tom se visualiza. 

Há outros signos teatrais que reforçam 
o aspecto cênico do texto, corno a movi

mentação significativa das personagens, a 
fala estilizada, a titerização do narrador e o 
uso sugestivo dos acessórios, das vestimen
tas e do cenário. 

O texto, por fazer amplo uso dos siste
mas sígnicos cênicos, torna-se estampado, 
confirmando a sua simbiose de verbos e 
visões - o leitor é quem visualiza e decifra o 
estampamento. Em suma, o texto é uma 
projeção do teatro. 

O sofá estampado, além de sugerir, ao 
seu leitor, uma encenação, sugere-se como 
pintura. A elaboração de diversificados pon

tos de vista do narrador constrói os enqua
dramentos e, por conseqüência, as moldu
ras textuais. É preciso levar em conta que o 

narrador cria uma atmosfera de cumplicida
de com o leitor e, desta maneira, este se po
siciona sempre ao lado daquele. Freqüente
mente, o narrador adota o ponto de vista in
terno, isto é, posiciona-se dentro da moldu
ra; e o leitor, ao lado dele, é levado a parti
cipar dos acontecimentos narrativos. 

São vários recursos que, além de possi
bilitarem o contato do texto com a pintura, 
promovem a interação intrínseca de ambos 
com o leitor: a formação de molduras; o re

gard dos diálogos entre os capítulos; a signi
ficação dos intervalos(vazios) deixados en
tre os capítulos ou entre os parágrafos de 
um mesmo capítulo; a descrição ambivalen

te do não-visto aliada à do visto; a constân-
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eia das técnicas e temáticas surrea listas inci
tadoras do maravilhoso; a sugestão de ten
dências abstracionistas promovidas pela 
sensibilidade da ausência; os vários olhos 
pintados no texto. O texto, enfim, é uma 

projeção de procedimentos pictóJicos. 
As tecnoimagens também têm a sua 

presença no texto. Com relação à televisão, 
fica evidente a ironia que envolve Dalva, a 
personagem que ganha prêmio por ser a te
lespectadora mais assídua - tantas visões po
dem gerar a cegueira. O texto faz uma críti
ca à não-visão da televisão. A fotografia 
aparece como um dos elementos afetivos 
entre o protagonista e sua avó. A concomi
tância entre real e passado, que a fotografia 
incita, e a idéia de ressurreição que dela 
emana, são metaforizadas no final do texto. 
No reencontro de Vítor com a mala (e com 
o álbum de fotografias) há como um ressus
citar da Vó nele mesmo. Assim, a fotografia 

aparece, por via temática, como um dos ele
mentos que auxiliam, em grande escala, no 

enredamento da diegese e na sugestão da 
visualidade textual. 

O cinema é a tecnoimagem mais utili
zada para a veiculação da visualidade n'O 

sofá estampado. Além do diálogo deste tex
to com algumas temáticas consagradas do 
cinema(como a da incomunicabilidade, de 

Antonioni, e a do homem só, de Chaplin), o 
leitor pode perceber também, no plano ex
pressivo, o trabalho de alguns recursos cine
matográficos. Os procedimentos metoními
cos e as montagens através de evidentes clo
se-ups e de outros planos cinematográficos 
fazem do leitor um espectador de cada pá
gina, uma seqüência que se resvala como 
uma imensa tela. O texto, por todos os re
cursos de montagem que atua liza, é visto 

como uma projeção dos recursos cinemato

gráficos. 

O texto também se visualiza, arquiteto
nicamente, por intermédio da estrutura em 
labirinto que o tempo constrói. As analepses 
textuais convidam o leitor para um passeio 
não por uma estrada reta, mas por caminhos 
que se bifurcam, que vão e vêm. A trajetória 

do leitor é delineada no labirinto textual. Em 
virtude das analepses, diversos elementos 
constitutivos do texto são deixados para o 
leitor relacionar com a totalidade significati
va da obra. O exercício de freqüentes 
preenchimentos realizados pelo leitor opor
tuniza a prática da poiesis, uma vez que es
tará participando como co-autor do texto, o 
que confirma o fato de ser ele um produtor 
de idéias. Na realidade, o labirinto tempo
ral é uma projeção dos labirintos oriundos 
dos buracos escavados pelo protagonista. 
Esta projeção, por sua vez, se confirma, 
também, pelo processo inverso : o texto lite
rário é visto como uma projeção de um sig
no arqu itetônico, o labirinto. 

Temos, com relação à fotografia e à te

lev isão, um aproveitamento temático signi
ficativo operado no texto bojunguiano. A 
primeira engendra a temática da ressur
reição e a segunda, a da cegueira. 

Com relação ao teatro, à pintura, ao ci
nema, e à arquitetura, conforme apontamos, 

o texto se ergue de uma projeção deles. Em 
toda projeção há uma correspondência com 
re lação ao signo projetado. No mecanismo 
da produção sígnica por projeção, confor
me já assinalamos, a similaridade e a trans
formação atuam de forma a construir a in
venção. Assim, o texto, ao projetar-se como 
teatro, por exemplo, leva em conta os recu r
sos utilizados por este, os assimila e os 
transforma, adequando-o à sua própria es
trutura; e assim ocorre, também, nos pro

cessos de relacionamento dialógico do tex

to com a pintura, o cinema e a arquitetura. 
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Quando apontamos para o diálogo, o 
entrelaçar entre dois códigos estéticos dife
rentes (o literário e o cinematográfico, por 
exemplo), é necessário realçar que o resul
tado não é a igualdade dos códigos, mas, 
antes de tudo, a correspondência, a afinida

de temática e/ou compositiva. 
Todos os encontros do texto com recur

sos inerentes às artes visuais tendem a suge
rir a construção do olhar do leitor para o 
texto. A estrutura estampada do texto desen
cadeia a mensagem do olhar. Sabemos que 
há outras leituras e outras mensagens veicu
ladas pelo texto. É mister admitir o texto em 
sua macropolissemia. A mensagem do olhar, 
por exemplo, é completa, magnificada, pois 
consegue realizar a conjunção do plano da 
expressão com o plano do conteúdo. Neste 
caso, há uma sintonia entre o que e o como 
se fala. O plano do conteúdo tematiza um 
mundo de visões e cegueiras. O plano da 
expressão, por sua vez, encontra-se harmo

nizado com toda a visão que o plano do 

conteúdo veicula, já que a estrutura textual 
se compõe, a partir do aproveitamento de 

algumas tendências e recursos das artes vi
suais. 

A correspondência da literatura com as 
artes visuais compõe a pluralidade vertical 
dos códigos que formam o texto. A literatu
ra desencadeia a pintura, o teatro, o cinema, 
a arquitetura. No entanto, não cabe ao leitor 
decodificar o primeiro código, o literário, 
para dele extrair, separadamente, o pictural, 
teatral, cinematográfico, ou arquítetônico; 
pelo contrário, o texto põe em ação a plura
lidade vertical, a interação dos códigos. 

A invenção n'O sofá estampado instau
ra-se desde o momento de escolha do título 
pela autora. Há toda uma analogia fortíssi

ma entre as configurações do sofá e do tex

to: o sofá é um espaço e o texto também é 

um espaço; o sofá é um espaço de fruição e 
o texto também o é; o sofá é estampado - o 
texto também é estampado. A afirmação de 
que o texto é estampado leva em conside
ração toda a sugestão visual inscrita nele, 
tanto para a veiculação de questões de or
dem ontológica como as que ele desperta 
(ser cego ou ter visão de mundo), como 
também para a afirmação de sua natureza 
essencialmente estética (a correspondência 
do livro com as artes visuais). Temos, desta 
maneira, um elemento espacial da obra - o 
sofá - representando a própria construção 
narrativa. O sofá estampado, metonicamen

te, perpassa a significação global do texto: 
sofá = texto => espaço/ fruição/ estampado. 

O texto figura-se, então, como uma 
projeção do seu título, ao recuperar pontos 
selecionados do sofá (espaço, fruição, es
tampado). Cabe ao leitor olhar para o texto 
como se olhasse para o sofá, vendo, em 
ambos, o processo de modelização do es
tampamento. Este processo inventivo, ba
seado na projeção, é reafirmado desde a 

primeira página do texto até o final, através 
de vários modos de produção sígnica, que 

reiteram, a cada momento, a natureza es
tampada do texto. 

Sendo assim, o texto segue a prática 
artística contemporânea de teorizar a pró
pria obra em sentido semiótico, introduzin
do, nela, veladas instruções para o seu uso, 
instaurando a análise da linguagem. Irene 
Gilberto Simões esclarece que a inquie
tação artística da arte moderna é revelada 
na atitude dos autores em fundir as preocu
pações estéticas ao denso tecido do texto li
terário.13 

O processo inventivo bojunguiano n'O 
sofá estampado, calcado na manipulação 
do olhar do leitor para o texto, consiste em 

mostrar as coisas, não só aquelas que repre-
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senta, como o sofá, mas também aquelas 
que manipula, ou seja, o próprio texto -
mostrar o estampado do que é representado 
(o sofá) e o modo de representação do que 
é representado (o texto). 

Ciente de que o homem ama-os signos 
e os quer claros, evidentes, 14 Bojunga inves
te, no seu texto, como uma fonte rica de 

visão; fato este que tende a aproximar o lei
tor do texto. 

Concordamos com ~mberto Eco, 
quando diz que o texto é, de fato, um meca
nismo preguiçoso (ou econômico)1s, que 
precisa de um leitor para colocá-lo em 
ação, pois, no ato de perceber, ele tenta in
terpretar e, neste interpretar, já começa a 
criar. 

Umberto Eco, ao tratar da leitura das in
venções, admite que estas desencadeiam 
uma espiral semiósica.16 Assim, a leitura 

dos diversos olhares espalhados no texto 

pode deflagrar uma cadeia imensa de ima
gens e significações. A espiral semiósica ins

taurada pelo texto em questão, enriquecida 
pelos variados modos de produção sígnica, 
permite ao leitor um plano amplo de signifi
cações. Quantas formas de olhar há neste 
texto? Quantas composições verbo-visuais 
podem ainda jorrar numa próxima leitura? 

Todo o jogo de estampamento textual 
opera uma espécie de sedução no leitor. O 
texto não diz explicitamente: Olhe-me!, 
mas sugere a sedução do receptor, a partir 
da visualidade temática e cómpositiva que 
constrói. Por outro lado, podemos dizer que 

a manipulação por sedução desencadeia, 
no leitor, um olhar ativo, operante, que tra
balha em função não só do reconhecimento 
perceptivo das imagens, mas também da 
produção de imagens. 

O sofá estampado, visa, enfim, à esti
mulação de um complexo trabalho interpre
tativo no leitor, pois o texto constitui uma 

forma de comunicação específica, a literá
ria, que solicita respostas originais do recep
tor. É preciso enfatizar que a comunicação 
artística não solicita retornos objetivos, ime
diatos do seu leitor; ao contrário, instiga a 
sua criatividade, ao exigir leituras inaugu
rais que nasçam não só do diálogo natural 
com os temas veiculados, mas, sobretudo, 
do reconhecimento crítico do próprio signi
ficado artístico da obra. O sofá estampado, 
pois, não constitui o discurso que empurra o 
seu leitor para o reconhecimento da funcio
nalidade da visão no texto; o leitor é levado, 
na verdade, a desejar as imagens que vê e 
também, no movimento interpretativo da 

obra, a construir novas ímagens. O leitor, 

enfim, é seduzido pelo registro da visão, nú
cleo perceptivo gerador da comunhão das 
artes no texto. 

Literatura é o jeito que um escritor des
cobre pra passar isso pra gente dum jeito 
que é só dele, e quando um dia a gente afi
na com o jeito dum escritor inventar, com o 

jeito que é o jeito dele escrever, nesse dia a 
gente vira Leitor dele.17 

Marisa Martins Gama Khalil é professora de Literatura do Departamento de Letras da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia (campus de Porto Velho). 
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lo SUSPENSE 

1 NAS NARRATIVAS / LITERÁRIA~ 1 

As narrativas de mistério e suspense, 

construídas sobre a ocorrência de um cri

me e tendo como protagonistas detetives 

profissionais ou amadores, despertam a 

atenção do público há séculos e, desd_e 

Poe, alcançaram dignidade literária. lnobs

tante a receptividade do público, a narrati

va policial é considerada um gênero me

nor, ou literatura trivial, vale dizer - uma 

subliteratura. Quando, ademais, se destina 

a um público juvenil (também tido como 

menor), duplica-se o preconceito com re

lação a essas obras. 

A relutância em aceitarem-se esses tex

tos no domínio do literário tem origem em 

certas especificidades do gênero, entre as 

quais citam-se o esquematismo da trama, 

que gera a redundância e a previsibilidade 

das ações, assim como a caracterização dos 

personagens, que se restringe aos contor

nos, sem aprofundamentos. 

No Brasil, a produção juvenil de narra

tivas de suspense é considerável e numero

sos autores incursionam pelo gênero com 

maior ou menor competência. Verifica-se 

que essa produção pode ser agrupada em 

dois blocos distintos: são a vertente tradicio

nal, que mantém fidelidade ao gênero, e a 

vera maria tietzmann silva 

vertente inovadora, que transgride as nor

mas estabelecidas. Dois escritores represen

tam bem essas tendências: Stella Carr e João 

Carlos Marinho. 

Ao estabelecer uma tipologia do ro

mance policial, Todorov alerta o leitor para 

a existência de duas narrativas que se com

binam: são a história do crime (ausente, mas 

real) e a história do desvendamento desse 

crime (presente, mas despida de signifi

cação em si mesma). É através dos persona

gens da segunda história que se tem acesso 

à primeira. Dependendo do modo como se 

articulam essas duas histórias, Todorov dis

tingue três tipos de narrativas policiais, que 

são o romance de enigma, o romance negro 

e o de suspense. No terceiro grupo constu

mam situar-se os textos juvenis. Sobre o ro

mance de suspense, diz Todorov: 

Do romance de enigma ( ... ) conserva o 

mistério e as duas histórias, a do passado 
e a do presente ( ... ) Como no romance 
negro, ( ... ) a segunda história ( ... ) toma o 
lugar central. O leitor está interessado 
não só no que aconteceu, mas também 

no que acontecer~ mais tarde, interroga
se tanto sobre o futuro quanto sobre o 
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passado ( ... )existe a curiosidade de saber 

como se explicam os acontecimentos já 
passados e há também o suspense: que 
vai acontecer às personagens principais?1 

Mas o que vem a ser o suspense? O di

cinonário diz ser um momento de tensão 

forte no enredo. Esclarecendo melhor, cons

titui um apelo emocional direto que se faz 

ao leitor, suscitando-lhe perguntas de res

posta incompleta. As respostas incompletas 

devem-se à fragmentação das informações, 

repassadas ao leitor sempre com parcialida

de e, não raro, com ambigüidade. A frag

mentação é, pois, responsável pelo clima de 

suspense. A lógica que preside o raciocínio 

do leitor não se satisfaz com meios fatos, 

meias verdades, imagens incompletas. A ân

sia de conhecer o todo gera uma inquie

tação, mescla de curiosidade, insatisfação e 

medo - é o suspense. 

Existem vários artifícios de que os escri

tores se valem quando pretendem criar uma 

atmosfera de suspense. Um desses artifícios 

consiste na inclusão de pressentimentos, 

que são sentimentos, sensações ou im

pressões que assaltam os personagens, ante

cipando, de certa forma, a ação. 

Semelhante ao pressentimento, o pres

ságio também é fator de suspense, trazendo, 

ambos, frações do futuro até o presente, pre

parando o personagem para o desPnrolar da 

ação. Entendemos por presságio certas in

terferências externas que atuam sobre a 

mente do personagem, provocando-lhe sen

timentos, sensações ou impressões de peri

go. São os ventos de tempestade, os uivos 

de lobos, os pios de corujas, os ecos de pas

sos e tantos outros. São imagens que, em si 

mesmas, nada significam, porém, no con

texto, ganham força de presságios e provo-

cam ansiedade no personagem e, por ex
tensão, no leitor. 

Na transformação da fábula em trama, 

muitas informações são sonegadas ao leitor. 

O encobrimento proposital de dados sobre 

acontecimentos e personagens favorece a 

multiplicação de pistas falsas no rastro da 

elucidação do crime. A revelação das infor

mações retidas costuma dar-se em momen

tos de tensão e ansiedade, no desfecho da 

história, causando susto ou surpresa. Tam

bém artifício muito comum consiste em re

correr-se aos cortes de cena nos momentos 

de maior expectativa, outro aspecto da frag

mentação gerando o suspense. Os roman

ces de suspense juvenis valem-se de todos 

esses ardis na composição do clima, guar

dando estreita afinidade com os padrões ge

rais do gênero, vigentes desde Poe. Contu

do, apresentam algumas peculiaridades que 

estabelecem um víncu lo específico com o 

público a que se destinam. 

Primeiramente, há uma tendência mar

cada para a simplificação da trama de mo

do a não exigir dos leitores malabarismos 

intelectuais ou reflexões filosóficas. Isso é 

compensado pela ação movimentada, que 

aproxima essas narrativas dos romances de 

aventuras. Também são restringidas as cenas 

de violência, crueza e sordidez. Porém, co

mo a violência não pode ser afastada de to

do, sob pena de se perder a coerênc ia do 

genêro, ela é atenuada pela inclusão do hu

mor. Assim, nos romances juvenis, o humor 

e o suspense correm paralelos. 

Ainda que esses textos se vinculem ao 

padrão das histórias po liciais, conservam 

vínculos com as narrativas folclóricas. Um é 

o estereótipo de o vilão ser adulto sempre, e 

o herói, um adolescente. Como nos contos 

de fadas, a argúcia do herói vence a força do 
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ogro e o texto repassa ao leitor uma visão de 

mundo positiva. Diferentemente dos contos 

de fadas e dos contos policiais para adultos, 

o detetive mirim não é um super-dotado, 

tampouco age só. Aliado a alguns-amigos, 

forma um grupo coeso, onde a qualidade de 

cada um supre as falhas dos demais. 

Outro traço perceptível na adaptação do 

gênero a um público juvenil é a presença de 
um moralismo e de um didatismo disfarça

dos, presentes já na essência da trama, a luta 

do Bem e do Mal. O moralismo se estende na 

caracterização do herói, que se apresenta co

mo modelo para o leitor: tem família, vive 

em condições razoáveis, relaciona-se harmo

niosamente em seu meio, abomina vícios, 

demonstra curiosidade em aprender coisas 
novas e tem um elevado senso de justiça. 

O didatismo relaciona-se com o mora
lismo na medida em que o saber é um valor 

socialmente prestigiado, convertendo-se em 

meta a perseguir. Stella Carr utiliza os co

nhecimentos sobre assuntos específicos de 

seus personagens (Isabel e a pesquisa sobre 

algas marinhas em O caso da estranha foto

grafia,2 por exemplo, para fazer avançar a 

ação. Além disso, a autora faz contrastar a 

objetividade e a postura científica de Isabel 

com ímpeto de seus irmãos detetives, suge

rindo, obliquamente, que o crescimento 

abranda o arrojo e instaura a auto-discipli
na, índice da maturidade adulta. João Carlos 

Marinho, que inova o gênero, trabalha di

versamente esses dados. 

Stella Carr, que se insere na vertente tra

dicional ao trabalhar o gênero policial, é 

uma campeã de vendagem no Brasil. Crian

do suas tramas com um pé na ficção e outro 

na real idade, situa as ações em espaços bem 

conhecidos: o litoral norte de São Paulo, Pe-

trópolis, uma ilha em Santa Catarina, o au
tódromo de lnterlagos, etc. Ao realismo do 

cenário, junta-se a verossimilhança da tra

ma, inspirada, muitas vezes, em fatos acon

tecidos, do que resultam histórias bastante 

plausíveis e convincentes. Seu sucesso, po

rém, não se estriba só nisso, mas também no 

seu estilo ágil, que revela uma escritora pe

rita no manejo do diálogo e na criação de 

atmosfera, dotes raramente tão bem conju
gados e mantidos ao longo de obras tão ex

tensas quanto a dela. 

Não se infira, contudo, que, sendo repre

sentante da corrente mais tradicional do gê

nero, Stella Carr ceda ao imobilismo, instala

da na cômoda posição de quem repousa so

bre os louros. Nada disso, pois ela também 
pode e deve ser arrólada entre os inovadores. 

Dentre as muitas possibilidades de fuga 
ao padrão esquemático do gênero policial, 

podemos citar pelo menos quatro: a re

jeição a uma ou mais especificidades que o 

gênero assume quando destinado ao públi

co juvenil; a inclusão do leitor dentro da 

narrativa, desempenhando um papel ativo 

no avanço da ação; a adoção do traço cari

catural como marca estilística mais nítida e 

o cruzamento do texto com outras modal i

dades narrativas. 

Viu-se que, na adequação do conto po

licial para a juventude, algumas normas são 

seguidas. Uma é que o detetive é jovem e 
bem ajustado socialmente. Stella Carr des

via um pouco do padrão em alguns textos 

que têm em dois jovens egressos de um or

fanato os seus heróis; Torrieri Guimarães vai 

mais além, afastando, completamente, per

sonagens e ação do mundo e das preocu

pações juvenis - como ern Um tiro no escu

ro,3 romance totalmente atípico. 
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Desde Poe, a presença do leitor é leva

da em conta quando um escritor cria sua his

tória. A coleção Enrola e Desenrola (Ediou

ro) leva ao extremo de tornar o leitor o herói 

da trama, que assume o comando da ação 

num tipo de livro que se assemelha a um jo

go. No panorama da produção nacional (a 

coleção mencionada é traduzida do inglês), 

Stella Carr tem vários volumes sob o título Eu 
Detetive em que o leitor descobre o crime. 

São livros-jogos que podem ser lidos da ma

neira convencional ou, então, em grupos de 

leitores, com a utilização de um tabuleiro. 

Se isso reforça o caráter lúdico do texto, tam

bém o empobrece, enquanto literatura. 

Outro tipo de rejeição às especificida

des do policial juvenil refere-se ao tratamen·· 

to dado às cenas de violência. João Carlos 

Marinho conseguiu uma saída su i generis ao 

descevê-las em ritmo de câmera lenta e em 

tom casual, sem emoção. Vejam-se os se

guintes excertos de Sangue fresco: 

A sucuri meneou, fez que sim, fez que 

não e deu o bote. 
Foi coisa de um instante, enlaçou-se no 
menino, envolveu com os anéis, que fo
ram apertando, quebrando as costelas, 
Ricardinho ficou azul e ia se transfor
mando numa pasta mole, o bicho verde 
abraçando ele. ( ... ) A sucuri esmagou o 
crânio de Ricardinho e, depois que o 
menino virou pasta, ela foi soltando ba
ba lubrificante sobre ele, a baba escor
rendo da boca horrenda, às vezes paravá 
um pouco e esticava o pescoço, em se
guida babava de novo: quando Ricardi
nho estava bem babado, a sucuri engoliu 
tudo, em espasmos, a gente via o diâme
tro dela estufar.4 

Essa transgressão passa pelo limite do 

traço caricatural, que parece ser a mais sig

nificativa inovação do gênero. Sabe-se que 

suspense e humor se entrelaçam nessas nar

rativas. A vertente tradicional faz pesar mais 

o suspense, enquanto a inovadora faz pre

dominar o humor. Por isso, não é de se es

tranhar que se encontrem na obra de um 

mesmo autor textos de uma e de outra ten

dência, fato verificável, por exemplo, no 

conjunto da obra de Stella Carr. 

Sem dúvida, em meio a todos os auto

res que buscam a inovação do policial, João 

Carlos Marinho destaca-se, não pela pro

dução, que é pequena, mas pela ousadia 

com que transgride o estabelecido e cria 
uma nova maneira de trabalhar esse gênero. 

A marca da redundância não tem vez na 

obra desse autor. O gênio do crimes, por 

exemplo, derruba a tradição da arquitetura 

lógica que sempre presidiu o gênero, com 

c;ituações que beiram o nonsense, como os 

malabarismos de um criminoso superdota

do para falsificar figurinhas de álbuns infan

tis, ou o aparato técnico sofisticadíssimo de 

um detetive estrangeiro contratado, a peso 

de ouro, para descobrir o falsificador. Rom

pe-se o equilíbrio de causa-efeito, crime

castigo. O lógico e o razoável cedem lugar 

ao caricatural. 

O mesmo grupo de meninos detetives 

volta em novas aventuras, como no já men

cionado Sangue fresco. Neste livro, a carica

tura se apresenta de várias maneiras. O exage

ro e o ridículo se verificam na caraderização 

hiperbólica da gula do Gordo e do Frade João, 

dignos de um banquete pantagruélico. Ridí

culo e exagerado é também o artifício usado 

para despistar o satélite rastreador de odores 

que persegue a turma na selva: 
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O gordo tirou o tênis do pé direito eco
locou na cabeça. 
Ninguém queira saber o que é chulé de 
pé de gordo, entranhado num tênis que 
levou suor de pé de gordo durante 27 
dias na floresta mais quente do mundo. 

Edmundo, Berenice, Pituca e Hugo 
Ciência taparam o nariz, saíram corren
do, dois gambás desmaiaram, uma ja
guatirica teve um troço. Para o coitado 
do satélite cheirador, de centros olfativos 
super-sensíveis foi um fuá: a catinga do 
chulé do pé do gordo queimou os tran
sístores, queimou as resistências, quei
mou os fusíveis, queimou os sensores, o 
chulé entrando lá dentro, o chulé chule
zando tudo, o chulé esculhambando tu
do, o satélite começou a fungar, o satéli
te começou a tossir, começou a sair fu
macinha - o satélite explodiu.6 

Mesmo a linguagem utilizada na des

crição acima é exagerada, no acúmulo das 

orações simétricas que se superpõem, inten

sificando ao máximo o odor desprendido do 

tênis. Se o predomínio do suspense pode ser 

associado à figura da sinédoque, o da cari

catura corresponderá à da hipérbole. 

É hiperbólica a minúcia e o vagar com 

que são descritas as cenas de violência, co

mo se viu. Também o humor é elevado a 

conseqüências imprevistas quando, pelo 

exagero, transforma-se em humor negro. Is

so se percebe nas preocupações ecológicas 

com a sucuri: o tratador quer sacrificar o 

gordo para que a cobra, animal em ex

tinção, não sucumba. Neste romance, como 

se percebe, o suspense cede lugar à carica

tura e a tensão é substituída pelo humor. Por 

essas inovações, bem como por outras que 

aqui não cabe registrar, Sangue fresco cons

titui-se num texto atraente. 

O cruzamento dos gêneros está se tor

nando um lugar-comum nas obras juvenis 

de suspense. Viu-se que os limites entre o 

suspense e a aventura é muito tênue, já que 

a ação preenche o espaço das disgressões 

que marcam o policial para adultos. A 

ficção científica também vem mesclando

se a tramas de suspense e de aventuras, co
mo se vê, por exemplo, em Spharion7, de 

Lúcia Machado de Almeida. A solução fan

tástica, tão em desacordo com o gênero po-

1 icial, também comparece em raros textos, 

como em A bruxa do quebra-cabeças, de 

Marta Melo, que não hesita em submeter os 

vilões a uma metamorfose na cena final, co

metendo o duplo sacrilégio de admitir o não

explicável e de deixar os culpados impunes. 

No panorama da produção literária ju

venil brasileira, verifica-se que a narrativa 

de suspense ocupa um amplo espaço. Em 

que pese o propalado esquematismo 

desse gênero, observa-se que as normas 

e preceitos vigentes desde Poe e Van Dine 

não impedem que os nossos melhores 

escritores criem obras que surpreendem 

até mesmo os leitores mais avisados. A 

criticada redundância pode ser atualiza

da e, mesmo, virada pelo avesso, confor

me vimos. É hora também de a crítica re

ver sua posição diante desse gênero e 

descobrir esse filão para suas análises e 

iluminações. 

Vera Maria Tietzmann Silva é professora do Curso de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás 
e especialista em literatura infantil. 
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ma literatura em busca 
de identidade 

terezinha taborda moreira 
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Se, no período anterior à independên
cia, a quase totalidade da produção literária 
em Angola tratava da época colonial e, mes
mo nos primeiros anos que se seguiram à li
bertação, ela ainda refletia um período his
tórico vencido, as perspectivas sociais do 
país, no decorrer dos anos 80, trouxeram 
para a literatura o compromisso com a 
transformação da sociedade. O escritor an
golano assumiu, então, uma posição diame
tralmente oposta à que ocupava no contex
to co lonial, abandonando a condição de 
objeto para se tornar sujeito de um proces
so de reconstrução nacional. 

É deste ponto 
que parto para per
correr, com Gabriela 
Antunes, uma trilha 

de produção 1 iterária 
angolana que teve 
início no final dos 
anos 70 e vem ga
nhando força nas últi
mas décadas, por 
mostrar instigantes 

feições do andamen

to desse processo re
construtor. 

Imbuída de um 
objetivo de valorização nacional, a literatu

ra angolana trabalha, com diferentes viezes, 
o desejo de reconstruir a nação. Um desses 
viezes corresponde à atitude de tomar, co
mo pontos de chegada e de partida, o ho
mem novo/mundo novo que a sociedade 
quer formar. Tal atitude reconhece e enfati
za a influência que a cultura ocidental exer
ce sobre a cultura autóctone, mas colocan

do-a ao lado de suas tradições, suas cren
ças, seus rituais, sua cor e sua língua. É por 

este viés que Gabriela Antunes conta suas 
histórias. 

A lista de atividades da autora fala de 
seu compromisso com o desenvolvimento 
de Angola: dirigente da Biblioteca Nacio
nal desde 1983; coordenadora e professo
ra do curso médio de jornalismo; membro 
da União dos Escritores Angolanos; tradu
tora de filmes para televisão desde 1975; 
colaboradora da revista de bordo da com
panhia aérea local; integrante do Comitê 
Internacional da Mulher na luta contra a 
AIDS; dirigente de uma ação não-governa
mental sobre infância que tem programas 
de desenvolvimento para as populações 
rurais em situação difíci 1, escritora de 1 i-

vros para crianças; 
mãe e avó. 
Consciente dos con-
trastes fantásticos 
que o país apresenta 
na economia (alta in
flação e dívida exter
na em torno de 90 
bi lhões de dólares, e 
um mercado paralelo 

que garante a subsis
tência da grande 

maioria da popu
lação), na polít ica 

(divergências ideoló
gicas entre o MPLA e a UNITA), e na socie

dade (o analfabetismo atinge 70% da po
pulação que, além dele, convive com a fal
ta de moradia, em razão da emigração pro
vocada pela guerra, e com o desemprego, 
que gera a infiltração, no país, de organi
zações não-governamentais e internacio
nais), Gabriela Antunes afirma sua inte
gração e responsabilidade para com a terra, 
que não a deixam afastar-se das dificuldades 

de sua gente. Daí a razão de se colocar sem

pre em posição contrária às possíveis formas 
de dominação 
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Agora, estou sempre contra. Se há pre
sidente, se há governo sou contra sem
pre, se Deus quiser, porque olho nor
malmente as minorias contra as maio
rias.1 

e criar, através da literatura, espaços de so
cialização nos quais o valor maior é a liber
dade. 

Originada da consciência da necessida
de de forjar uma identidade, a literatura de 
G.A. resgata formas onde subsistem as cul
turas de resistência, matéria-prima da iden
tidade cultural. O resultado é a produção de 
uma literatura que ar-
ticula o projeto na
cional de duas ma
neiras: por um !-ado, 
fazendo emergir os 
mitos fundadores da 
comunidade e recu
perando sua memó

ria coletiva e, por ou
tro lado, expressando 

um pensamento poli
tizado que equivale a 
uma reflexão crítica 
sobre as relações de 

poder que estruturam 
as novas bases da sociedade angolana. 

No primeiro caso, G.A. busca as fontes 
históricas, as raízes capazes de consolidar a 
nação. Nesse projeto, ouve a tradição oral, 
as histórias das fábulas, os mitos, enfim, os 
contos dos velhos/anciãos, sempre na pers
pectiva da 'angolanidade. É que o homem 
novo/mundo novo precisa conhecer suas 
raízes e saber que as diferentes populações 
foram capazes de se adaptar a circunstân
cias difíceis para sobreviver ao domínio 

econômico. Além disso, ele precisa que ele 
reconhecer, em si mesmo, a multifacetada 

face da cultura atual, resultado da fusão de 
várias culturas outras, inclusive a européia. 

Recolher essa herança significa fixar 
um patrimônio. Torná-lo conhecido implica 
em associar a estrutura do contar à variável 
lingüística, com seus aspectos formais. E 
G.A. o faz utilizando o português-padrão 
em sua função veicular, mas guardando as 
matizações do crioulo em sua analogia com 
um novo imaginário literário em formação. 
Neste, a expressão oral torna-se uma refe
rência fundamental, conferindo existência a 
um plural universo simbólico que se recria 
dialeticamente na escritura. Mantém-se, as-

sim, na literatura, um 
dos aspectos defini-

• dores do universo 
simbólico das narrati
vas da tradição, que é 
o fato de elas consti 
tuírem um sistema 

iniciático. Este so

mente é adquirido, fi
xado, desenvolvido e 

transmitido na medi

da em que é vivido 
através da experiên
cia, vale dizer, atra-
vés da atualização 

que a comunicação oralizada lhe confere. 
Nesse caso, a transmissão do conhecimento 
não se dá somente pelo raciocínio lógico, 
apenas a nível consciente e intelectual, pois 
é o som, sugerido por uma voz em off que 
leva a experiência dos mais antigos aos mais 
novos, de geração a geração. 

Daí a oralidade constituir uma caracte
rística marcante nas histórias de G.A., que 
são contadas numa linguagem fluente, per
passada por um tom humorístico. Este, ao 

mesmo tempo que suaviza sua carga dra
mática, apresenta o distanciamento crítico 
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da autora em relação aos temas que abor
da, como também à forma pela qual os 
aborda. Vale lembrar, aqui, as conside
rações do Professor Lourenço Joaquim da 
Costa Rosário que, em. estudo sobre a litera

tura de expressão oral de Moçambique, ob

serva que o ato de criação, na situação de 
escrita, serve à reprodução de normas e va

lores do interesse da classe que lhe parmite 
ter acesso aos meios de divulgação. Ao con
trário dela, a criação numa situação de es
crita que reproduz a verbalização na orali
dade, atende à preocupação com a manu
tenção e prosperidade do grupo comunitá
rio, ou seja, com a 
sua p~eservação.2 

Recusando os 
hábitos lógico-analíti
cos da escrita, a dico
tomização e, por ve
zes, até a deturpação 
que ela pode promo
ver na recodificação 
das relações de um 
organismo simbólico 
inicático, G.A. se co
munica através de 

uma linguagem 
atuante e viva que, 

dramatizada na escritura, mobiliza e movi

menta um poder de realização que afeta to
das as dimensões que compõem a práxis 
humana em seu devir existencial. Assim, os 
integrantes da comunidade/leitores, através 
da experiência, recebem, fixam e desenvol
vem os signos do sistema que eles mesmos 
ajudam a dinamizar. 

Com este procedimento, a escritura de 
G.A. promove o resgate do aspecto coletivo 
da tradição, no qual a realização pessoal es

tava identificada com a do grupo na sua to

tal idade. Nesse caso, fica promovida a 

construção de uma cultura outra que emer
ge das influências recebidas e co-participa
das e caminha em direção a uma nova for
ma de sociedade. Esta não se baseia na des
coberta das particularidades às quais se po
dem adaptar valores contemporâneos, mas 

se assenta sobre a consciência de que a 
atualidade angolana está inserida em um 
processo histórico inesgotável. Daí o segun
do aspecto da produção literária de G.A., ou 
seja, o colocar-se como uma reflexão crítica 
sobre as relações de poder que estruturam 
as novas bases da sociedade. 

Em O jardim do Quim3 o tema da liber-
dade é enunciado 
numa perspectiva 
cronológica: ao con
tar a história do avô, 
a narradora-persona
gem retorna ao pas
sado para informar 
sobre a extensão 
temporal da questão 
da liberdade. Retor
nar ao passado é 
contar a História. E a 
História pode ser, 
neste caso, concebi-

da em forma de uma 
história que se quer registro de um tempo de 
opressão, de desigualdade e de desrespeito 
à liberdade individual, por um lado, e, por 
outro lado, de um tempo que se caracteri-

"zou, acima de tudo, pela resistência, que 
guiava as ações humanas até mesmo para 
além dos limites impostos pelas grades. 

A concepção do tempo que introduz a 
noção de busca simbolizada justamente pe
lo deslocamento da narradora-personagem. 
Com Chevalier e Gheerbrant4 sabemos que 

a viagem simboliza a procura do conheci

mento, da verdade e da própria identidade. 
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Assim, a viagem no tempo, empreendida 
pela narradora-personagem, remete ao de
sejo de reencontro com a origem, conce
bendo-a como distância. Mas esta viagem 
não se confunde com um retorno nostálgico 
ao passado. Ela revela-se, antes, como uma 
tentativa de refletir sobre ele para com
preender as contradições do presente. 

Nesse retorno ao passado, pode-se en
trever uma outra concepção da História 
que, sendo enunciada na voz de um pássa
ro, a própria metáfora da liberdade, coloca 
na cena literária a conquista da indepen
dência e a dificuldade em saber lidar com 
ela, que leva o povo 
angolano a uma si-
tuação paradoxal de 
impossibilidade de 
alcançar a liberdade 
de maneira efetiva. 
Aqui a alusão a pro
blemas internos e tra
duzidos pelas dificul
dades de aprendiza
gem em autogover
nar-se, que geram a 
situação de sofrimen
to expressa no final 
da narrativa. 

Neste caso, G.A. 
reflete sobre o presente de Angola, conside
rando as dificuldades de seu país a partir 
não somente dos fatores externos (colonia
lismo e imperialismo), mas também a partir 
de fatores internos. Assim, sendo, a autora 
considera, também, a responsabilidade que 
têm, tanto as massas populares quanto as eli
tes, nos males que o atingem. A esse respei
to, o Professor Kabengele Munanga, te
cendo considerações sobre os trinta anos do 
processo de independência africana, ob
serva, na esteira de Franz Fanon, que a 

burguesia nacional que toma o poder no fim 
do regime colonial é uma burguesia subde
senvolvida, de potência econômica quase 
nula e sem orientação para a produção, a 
invenção e o trabalho. De acordo com o 
Professor Kabengele Munanga, a nacionali
zação, para essa burguesia, 

significa mera transferência aos autóc
tones dos dirf!itos herdados da época 
colonial ... Seus enormes benefícios não 
são reinvestidos em seus países, mas 
sim confiados aos bancos estrangeiros ... 
Para a maioria das elites africanas, a in-

dependência consis
tiu em tomar a po
sição dos brancos e 
gozar das vantagens 
exorbitantes até 
então concedidas aos 
coloniais ... A elite di
rigente africana, sal

vo raras exceções, é 

corrupta e alienada; 

seu nacionalismo é 
de fachada, pois ser

ve mais aos interesses 

estrangeiros e aos de
la própria do que aos 
de seus países ... Exis

te uma exploração interna, uma pilha
gem sistemática do continente por seus 
próprios filhos em estreita colaboração 
com a exploração externa.s 

Pelas observações do Professor Kabengele 
Munanga, percebe-se a complexidade do 
processo de reconstrução dos países africa
nos pós-independentes. 

Estórias velhas, roupa novaG traz quatro 
textos nos quais as relações de amor e ami
zade são permeadas de sutilezas que ora fa-
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vorecem, ora geram entraves que se estabe
lecem como pontos de discordância insupe
ráveis. A questão da amizade é colocada 
sob o prisma da mútua doação das partes, 
que se dispõem a ela numa atitude espontâ
nea de troca. A contrapartida a essa situação 
implica esbarrar em limites nem sempre 
transponíveis para que a relação aconteça 
de fato. Já o amor é associado à razão, a fe
licidade sendo alcançada como resultado 
do domínio de um saber que se manifesta a 
partir de uma resposta a uma adivinha. Ao 
adivinhador cabe responder uma pergunta 
que lhe obriga a um saber. É que, na adivi
nha, um interlocutor 
enfrenta um sábio e é 
levado, pela pergun
ta, a por em jogo suas 
forças, seus recursos 
e sua vida para che
gar a possuir, tam

bém, o saber, e apre
sentar-se ·ao outro co

mo sábio. Vê-se que 
a adivinha conduz à 

iniciação, a uma do
mínio fechado: o se~ 
gredo de uma socie
dade que é, ao mes
mo tempo, protegido 
e dissimulado. Dessa forma, o interlocutor 

possui o saber e encarna o grupo. O sentido 
da adivinha constitui, assim, o saber como 
posse. Nesse caso, a posse da tradição. 

A história do continente africano nos 
coloca diante de uma nação duramente 
massacrada pela dominação social e políti
ca do ocidente. É compreensível, portanto, 
que a preservação da cultura autóctone se 
realize através da atualização de formas fol
clóricas que reafirmem e repitam o sentido 

da criação e da constituição do grupo que 

lhe deu origem. Além disso, as diferenças 
étnicas ainda constituem fator de desagre
gação que impedem o desenvolvimento da 
consciência da necessidade e da capacida
de de sentir e fazer uma cultura comum que . 
identifique o homem angolano. 

Para Ricoeur, a identidade não poderia 
ter outra forma além da narrativa, pois defi
nir-se é, em última análise, narrar: 

Uma coletividade ou um indivíduo se 
definiria, portanto através de histórias 
que ele narra a si mesma sobre si mes
ma e, destas narrativas, poder-se-ia ex-

trair a própria essên
cia da definição im
plícita na qual esta 
coletividade se en
contra.7 

Portanto, a cons
trução da identidade 

é indissociável da 
narrativa e, conse

qüentemente, da lite
ratura. 

Em Angola, a ex
pressão de valores ti
picamente locais co-
mo elementos recor

rentes nas narrativas destinadas à infância se 

enquadra numa proposta de criar, através da 
literat.ura, intercâmbios entre comportamen

tos, emoções e sentimentos, ou seja, criar 
uma identidade entre um público leitor em 
plena formação cultural. 

Assim, narrando a si mesma sobre si 
mesma, a literatura de G.A. reflete não so
mente a tradição que se quer reapropriada, 
mas também o significado da independên

cia, a partida no caminho da construção de 

um futuro diferente daquele passado de hu-
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milhação, de desumanização e de explo
ração que o colonialismo representara. 

Nesta linha de raciocínio, O castigo do 
dragão glutãoª trata da liberdade como um 
bem comum que somente é conquistado 
através da união de esforços. Já na coletivi
zação da estória, proposta pela contadora 
na utilização simultânea dos pronomes pos
sessivos, minha-nossa, meu-nosso, se perce
be a referência ao contexto angolano, no 
qual a conquista de uma situação de igual
dade que coloque fim nas diferenças estabe
lecidas pelo domínio sócio-político-econô
mico na ex-colônia é a causa em torno da 
qual se unem os diversos grupos étnicos que 
a constituem. A insti-
tuição da democra
cia acontece a partir 
do enfrentamento do 
dragão plutão. Este, 
ao ser destituído da 
situação de poder em 
que se movimentava, 
acaba por compac
tuar com a divisão de 
forças propostas pe
los jovens da aldeia, 
o que se revela, prin
cipalmente, pelos 
novos hábitos ai i-
mentares que adquire. Adquirir hábitos ali
mentares típicos dos homens da aldeia equi
vale a equiparar-se a eles e, então, inaugu
rar uma situação de equilíbrio que supera a 
relação anterior de poder. 

Com Todorov9 sabemos que, no interior 
das literaturas voltadas para a consolidação de 
um projeto identitário, o sujeito emergente 
procura reapropriar-se de um espaço existen
cial. Essa reapropriação acontece pela elabo
ração de mecanismos como o que G.A. cria 

em seu discurso literário, fazendo desaparecer 

o eu individual em favor de um nós coletivo. 
A trajetória em direção à construção de 

uma identidade própria implica um proces
so de recentramento. Este se realiza por via 
de um percurso que tem início pela sen
sação, por parte da escritora, de que escre
ve para pessoas que, juntamente com ela, 
compõem o nós. Assim, a literatura produ
zida por G.A. pode ser entendida como 
mediadora do processo de afirmação e de 
consolidação da identidade nacional devi
do a sua própria especificidade, que é a de 
conter, em si, outros discursos como o his
tórico, o político, o filosófico, etc., consti
tuindo-se como uma dominante interdis-

cursiva que permite 
conheêer e represen
tar a sociedade. 

Na base dessa cri
ação literária está a 
concepção da cultura 
angolana a partir do 
resgate de suas raízes 
e do conhecimento 
de seus elementos 
fundadores, que são 
entendidos como 
fundamentais, na me
dida em que permi-
tem o intercâmbio e a 

relação com outras culturas. 
É a consciência da identidade como 

um processo em permanente movimento 
de construção que cria espaços dialógicos 
na trama discursiva, na qual a visão de si 
toma forma na tensão entre o olhar sobre 
si próprio e o olhar para o outro. Nesse jo
go dialético, que implica em um questio
namento sobre si mesmo, percebe-se ·uma 
produção discursiva que procura realizar, 
no plano estético, .o projeto ideológico de 
construção de uma identidade nacional. 
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:e lino de albergaria 

Há um paralelo, na nossa história literária, 
entre o atual momento da literatura infantil e 

juvenil e a prosa romântica do século XIX. 

V· Este paralelo se dá através de alguns fatos de re
levância, como a presença de um público receptor 

específico, a intermediação de um veículo ou instituição 
entre obra e leitor e, o principal, uma grande difusão do texto de ficção. 

O sucesso dos livros para crianças e jovens (45% do mercado edito
rial em 1993, segundo pesquisa da Fundação João Pinheiro, contra 30% 
em 1988) faz lembrar o prestígio desfrutado no século passado pelo es
critor romântico. São, sem dúvida, os dois momentos em que a história 
do livro brasileiro de ficção apresenta uma maior empatia com o leitor. 
Mas quem, como o jovem atual, tanto ·consome literatura? E por que fa
zem isto estes dois grupos de leitores? 

O grande receptor do texto literário do século XIX é a mu lher. E o 
grande facilitador da literatura é a imprensa, através do fo lhetim. O jor
nal, publicando de forma seriada textos de Joaquim Manuel de Macedo, 
José de Alencar e Machado de Assis, tinha a importância que a escola to
ma hoje na difusão do livro infantil. 

A literatura brasileira tem seu amadurecimento definido como nota 
Nelson Werneck Sodré (1964:322) muito mais pelo público do que pelos 
autores. Com Joaquim Manuel de Macedo e o romance urbano, a ficção 
conquista os leitores da época. Macedo retrata um ambiente freqüentado 
por seus personagens que é fami liar aos leitores. No Brasi l imperia l, a rua 
assumia um papel público que inexistia na colônia. A mulher ficava mais 
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livre e desembaraçada em seus movimentos. Para ela também se amplia
vam as possibilidades de estudo. 

Antes, o Brasil colônia, seguindo os usos da metrópole portuguesa, 
havia fechado o caminho da escola para a mulher, presa em casa e no 
convento. Será preciso a vinda de D. João VI e sua corte para que os há
bitos comecem a mudar. A educação feminina torna-se um dos temas li
berais do século XIX, embora, inicialmente, apenas através da escolari
zação elementar e, mais tarde, dos cursos normais. É esta mulher, domi
nando o alfabeto e a gramática, dividindo-se entre o lar e os salões, ini
ciada nas artes da dança e da música, quem descobre o folhetim, em se
guida o romance. E recebe as atenções de Machado de Assis e José de 
Alencar, ambos conscientes de suas leitoras, como provam as digressões 
de um e os prefácios de outro, célebre, entre outras razões, por seus per
fis femininos. 

Sobre a importância da imprensa, diz o mesmo Sodré: 

É com o folhetim, realmente, que o romance, entre nós, ganha nu

merosos grupos de leitores e define, pela aceitação, a presença de 
uma atividade literária ainda balbuciante que, antes disso, não con
seguira afirmar-se e muito menos definir-se (7 964:332). 

lan Watt (1990:34-54) mostra que ao surgir como gênero literário 
ainda no século XVIII, na Inglaterra, o romance tem seu imediato suces

so atribuído à ascensão da classe média e às mudanças do papel social 

da mulher, incorporada ao público leitor. 
Entre nós, o folhetim, além de possibilitar a aceitação do gênero, lan

çou as bases, com Alencar, do romance brasileiro. Longe de se extingu ir, 
vivencia uma transformação. Abandonou o jornal por outros veículos de 
comunicação, numa contínua modernização de suas roupagens. Passou 
da novela radiofônica à dramaturgia em capítulos da televisão, na qual 
instalou seu reinado, em pleno vigor nos dias atuais. 

O leitor de sexo feminino, é claro, continua lendo romances, mas 
não mais como seu único público. Aliás, críticos como José Veríssimo 

e Antônio Cândido, fizeram ressalvas (Cândido, 1968:106) ao nosso 
texto romântico porque seria condicionado ao gosto femin ino da épo
ca. Já Maria Helena Vicente Werneck (1985:51-2) observa que Alencar 

e Machado funcionaram como sutis pedagogos promovendo a educação 

do gosto literário de suas leitoras, procurando, em lugar de aceitar uma 
acomodação a um padrão convencional, conquistar um universo maior 
de recepção, em que as diferenças de sexo sejam abolidas pela leitura. 

Nos anos 70, já neste século, fala-se de um boom da literatura infan

til. Vinte anos depois, as obras para jovens continuam ampliando seu 
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consumo. A contínua expansão deste segmento editorial (o segundo, lo
go após os didáticos) aponta para uma quantidade de títulos muitas ve
zes questionada, mas a qualidade que aí se dilui há muito vem sendo 
afiançada por nossos críticos e professores universitários. Nelly Novaes 
Coelho descobre um surto de criatividade em nossos textos infantis dos 
últimos vinte anos. Marisa Lajolo e Regina Zilberman neles acusam reno
vação literária e a busca de novas linguagens. O reconhecimento de um 
discurso estético que abandona o instrumental e o utilitário é assinalado 
por Edmir Perrotti. 

Contudo, a visão de nossa literatura infantil, logo após a produção de 
Lobato, precisamente entre os anos 40 e 60, era de outra ordem. Lourenço 
Filho, citado por Lajolo e Zilberman (1984:85), afirmava em 1942, que 
das obras do gênero que se encontravam à venda, cerca da metade são 
de medíocre qualidade. Fúlvia Rosemberg (1985:53), analisando a pro

dução das décadas de 50 e 60, aponta a grande preocupação dos auto
res CQm o ensinamento moral, através de narrativas pouco interessantes, 
mal elaboradas, por vezes mesmo incompreensíveis. 

O que estaria por trás dessa reviravolta alcançada pelos livros para 
jovens? O início de sua expansão remete-nos ao Brasil do período militar 
e seu projeto desenvolvimentista. A Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação, reformulada em 1971, vem favorecer a adoção de literatura nacio
nal no ens ino de língua portuguesa na escola. Como nota Nelly Novaes 

Coelho (1991 :257), o texto literário passa a servir de ponto de partida pa
ra o estudo da gramática ou da língua em geral. 

Na política educacional da época, destacavam-se organismos como 
o Movimento Brasileiro para a Alfabetização (MOBRAL) e a Fundação 
Nacional do Material Escolar, que distribuíam gratuitamente aos estudan
tes pobres material didático, inclusive livros. Como fornecedores, cres
cem as empresas editoras do livro did~tico. Além do impulso do Ministé
rio da Educação, a rede escolar em franco crescimento criava um forte 
mercado consumidor. Serão as editoras de livros didáticos que, em par

ceria com a escola, se ocuparão, fundamentalmente, da difusão do livro 

de literatura de autor nacional, atendendo à recomendação da Lei de Di

retrizes e Bases da Educação Nacional. 
Pouco antes, em 1968, era criada a Fundação Nacional do Livro 

Infantil e Juvenil (FNLIJ), destinada à promoção da leitura. Edmir Perrotti 
(1990:25-37) vê a FNLIJ como a canalizadora de um pacto nacional pe
la valorização do livro infantil inserido num movimento cultural interna
cional. Este pacto, segundo Perrotti, reuniria generais, burocratas, escrito

res, bibliotecários, empresários, artistas gráficos, educadores, enfim todos 
os interesses que no Brasil poderiam estar relacionados ao livro e à lite
ratura. A FNLIJ, entidade privada, mantida por sócios principalmente do 
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meio editorial, teve sua criação fomentada pela UNESCO, através do 

IBBY - lnternational Board on Books for Young People. São atribuições do 

IBBY: apoiar e unificar em todos os países a difusão da literatura infantil 

e juvenil, promovendo aperfeiçoamento de pessoas que trabalham no 

campo e oferecendo prêmios internacionais para autores e ilustradores. 

Redemocratizado o país, seguem os livros de literatura infantil 

apoiados pela escola e o professor, seus verdadeiros agentes de divul

gação. Desenvolve-se todo um leque de profissões ligadas à área: auto

res, ilustradores, profissionais de editoras, críticos e especialistas. Nossa 

literatura passa a ter reconhecimento no exterior, com prêmios e tra

duções. 

Repete-se, de certo modo, o sucesso alcançado pelo texto românti

co no século passado. A escola substitui o jornal e o folhetim como faci

litador da leitura. E como a mulher naquela época, são hoje a criança e 

o jovem os principais destinatários dos textos de literatura produzidos no 
Brasil. 

Lino de Albergaria é mineiro, formado em letras e pós-graduado na França, em 
editoração. Autor de vários livros de literatura infantil. 
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--CADERNOS Bl(Bll)OGRÁFICOS--gz---

Os silêncios do mestre Barthô 

bernadete patrus ananias pothakos 

A vision softly creeping 
left its seeds while I was sleeping. 

And the vision that was planted in my brain still remains 
within the sounds of silence. 

Dizem que o si lêncio vale ouro. Pode 
ser. Mas na arte ele vale mais. É brilhante 
precursor da criação. João Cabral de Melo 
Neto, Picasso, Clarice Lispector, todo artista 
diz que a criação é precedida de silêncio. 

Em Belo Horizonte vive um poeta que 
quer fazer silêncio com a palavra. Busca o 
silêncio entre as letras para dar lugar à poe
sia latente, pulsante nos olhos do leitor, à es
pera de poder saltar sobre a página. O des
manchamento do ruído articu lado da lin
guagem abre espaço para as mais inespera
das significações. 

Em Bartolomeu Campos Queirós, o si
lêncio é acolhimento e aquiescência de um 
olhar debruçado sobre a realidade em todo 
o seu mistério. Entre as letras e seus silên-

Paul Simon - The sounds of silence 

cios pode se saber muito mais longe. 
Viajo mundos distantes, muito além do 

que o olhar pode alcançar, para reescrever, 
na minha·finita compreensão das coisas, os 
silêncios das letras de Barto lomeu. 

Estamos na cidade de Papagaio. Aí se 
inicia a nossa pró-cura: andanças e ritos em 
favor da cura. Ele me fala, em voz terna e 
pausada, da infância pobre, sua mãe tempe
rando dificuldades na cozinha, o olhar duro 
do pai que só a aná li se, mu itos anos mais 
tarde, ajudaria a compreender e a amar. A 
primeira leitura, o primeiro texto se desdobra 
diante de nós, ele explicando que Papagaio é 
o espaço perd ido, não o paraíso perdido, que 
ser criança só é bom quando a gente cresce. 

Bartolomeu, pequenininho, senta-se à 
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mesa da copa para escutar o pai. Eu o vejo 
ajeitar o travesseiro na cadeira e subir, com 
os joelhos dobrados, as mãos enlaçando as 
beiras do assento, até se acomodar diante 
de lembranças que lhe ocorrem sem sauda
des ou mágoas, feridas banhadas em arte e 
que agora permanecem na forma de cicatri
zes que a vida transforma e a natureza aca
ricia. Ele me diz que ali, diante do pai, o seu 
tempo é trágico e cheio de dúvidas, o pri
meiro tempo, a primeira dor, a primeira se
de. Ele lê o olhar autoritário do pai, onde a 
proibição e o assentimento se inscrevem e 
se alternam. O menino precisa de carinho e 
a memória o acode mostrando o vulto do 
pai à noite, segurando sua cabeça para cima 
e encostando-lhe a mão fechada nos lábios, 
como se lhe desse água. A sede, o choro, o 
toque. Bartolomeu explica que o amor não 
nos vem da maneira como queremos mas 
da forma como é possível. Do jeito que o 
outro pode. Da maneira que nos é dado 
lembrar. Às vezes, a sede de pai se explica 
melhor na figura do avô. 

Em Pitangui, na casa do Senhor Queirós, 
Bartolomeu lê o Jornal Mural do seu avô nas 
paredes da casa, contando histórias sobre as 
pessoas da cidade. Seu primeiro contato 
com a palavra escrita está permeado de re
miniscências ternas deste avô excêntrico, 
sempre de terno pela casa e que agora se 
debruça na janela da rua, apreciando o nor
te e o sul, o leste e o oeste, com muito es
panto. Seu Queirós vê o mundo com o si
lêncio da perplexidade. Bartolomeu vai nas
cendo um pedaço. a cada dia, debaixo do 
olhar do avô, a que nada escapa, muito me
nos o tempo. Não lhe escapa, sobretudo, o 
jeito encabulado do neto que crescia entre 
retalhos de vida repletos de significação, ora 
sentida em forma de ternura, ora guardada 
em véu de mistérios e alumbramentos. O 

avô não pode poupar esse menino da dor de 
ser menino, quando essa dor, acrescida de si
lêncio, balbucia palavras de muitos gostos 
sem saber ao certo qual o sabor verdadeiro de 
cada uma. Bartolomeu é, assim, uma criança 
de muitos porquês silenciosos. 

Por parte de pai (RHJ) é o relato da con
vivência com o avô, em Pitangui: a palavra 
se faz carne e sangue, rugas e cabelos bran
cos para o menino aprender a dimensão 
mais pura e mais humana das suas origens. 
Nos silêncios do Seu Queirós, ele lê cora
gem e enfrentamento dos enigmas da vida, 
que vão parar nas paredes da casa, codifica
dos em máximas intrigantes de realismo e 
crueza. 

Esse avô é a marca no espessamento do 
sensível na curiosa infância de Bartolomeu, 
tal qual o olhar caleidoscópico do narrador 
adulto a pode captar. Essa lágrima que fica, 
esse meio sorriso, esse olhar embaçado de 
histórias caladas, esse amor que faz nós, 
mistura grãos e acende velas para recompor 
um ritual de vida e solidariedade, essa jane
la que espia e adivinha no neto a falta de in
teresse por retratos, estáti cús mentiras inter
pondo-se ao movimento desigual da exis
tência humana, esse personagem por parte 
de pai, feito de mentiras e verdades, cari
nhos e atenções desconfiados e tímidos - es
se Seu Queirós é a lâmpada mais clara, a 
chama mais viva, o calor incandescente da 
mais silenciosa pergunta da infância de 
Bartolomeu. O avô feito gente, palpável em 
seu saber sobre as coisas, sensível no seu 
desamor aos gatos, que matava a pedradas, 
depois de aliciá-los, até que o vermelho do 
sangue afogasse em gemidos as sete vidas. 
Essa cena, esculpida sobre a página com 
golpes incisivos do cinzel do artista, resgata 
o avô em sua ambiguidade, o avô bom con
tracenando com o avô mau, o silêncio pai-
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rando sobre a ternura e a agressividade, de 
tal modo a colocar-nos face a face com o di
lema básico do ser humano sobre a terra. 

O menino Bartolomeu esconde a dor 
desta revelação no cafezal até que, acostu
mada com o doer, possa fazer-se com
preensão, acolhimento e partilha. Intensa 
partilha, carregada de vermelho e emoção, 
o rosto rubro do avô perto do fogo lembran
do o sangue dos gatos. O menino que faz do 
medo o silêncio necessário à descoberta, de 
repente, descerra as pálpebras da inocência 
para encarar, no mais significativo objeto de 
amor de sua infância, a convivência de for
ças contrárias, bem e mal se interpenetran
do para formar a textura instável e provisó
ria da nossa condição humána. 

Meu avô me ensinava, junto com a es
cola, a saldar a vida.1 

Debruçado na janela o Senhor Queirós 
olha e vê ciganos atravessando a estrada, 
prometendo aventuras no caminho. O me
nino Bartolomeu confessa o desejo de ser 
roubado por este povo nômade, com um pé 
cá outro lá, criando espaços entre as pousa
das. Espaços de silêncio. Mundos distantes 
que, mais tarde, o artista encontraria no es
paço entre as letras. 

Muito mais do que aquilo que escrevo, 
vale o silêncio que consigo deixar entre 
as palavras. Por esses vãos, passeia o 
olhar do outro que, assim, pode ler no 
meu texto a própria história. 

Ciganos (Miguilim) é a história de um 
menino sem nome numa cidadezinha qual
quer. Um menino revisitado sempre pelo es
critor Bartolomeu Campos Queirós, porque 
o menino e o poeta são a mesma pessoa: o 

desejo de ser e vir-a-ser, a busca de cami
nhos, a manipulação das mágoas, o exorcis
mo da dor. Ah! Ser roubado era o mesmo 
que ser amado.2 

A infância é esse céu difícil de entender, 
o nada, o vazio, a ruptura estampada no 
umbigo. Vontade de crescer. O artista fala 
das saudades que não tem: um grande silên
cio de pai e mãe, brigas, carência, falta e 
medo. O medo de tudo ser apenas medo. 

No entanto, lndez (Miguilim) é uma cri
ação movida pela saudade maturada na aná
lise de uma vida inteira. lndez, o ovo indica
dor, princípio de vida, faz-se carta plena pa
ra o mundo entre mistérios que incitam o lei
tor à busca da poesia escondida na fragilida
de do ser. Não mais entre botões de marfim, 
pedras coloridas, contas de vida e sementes 
de fruto, como em Mário (Miguilim) mas no 
roteiro de uma personalidade, na raiz mes
ma da vida do menino que convive com a 
dúvida e com o indecifrável para que as coi
sas não se percam em encantos. lndez não é 
um texto sobre crianças, mas a reconstrução 

poética da infância, em que aquilo que po
deria ter sido e que não foi se impõe en
quanto matéria-prima para a formulação es
tética da lembrança e do desejo. A persona
gem ceritral da história se chama Antônio e um 
dia parte, tal qual o escritor, para a casa do avô. 

Mas Bartolomeu ainda não sabia de 
Antônio quando teve de deixar o avô para 
estudar em Divinópolis. Eu o vejo na sala 
de aula do curso ginasial, com o professor 
de português à sua frente: José Dias Lara. O 
menino de 11 anos lê José de Alencar, 
Machado de Assis e José Lins do Rego. 
Aplica-se ao estudo da língua-mãe e desa
fia o professor que o estimula a gostar de 
sua matéria. Torna-se um aluno nota dez e 
começa a escrever para um jornalzinho 
da escola. Já então o rigor da língua é 
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uma escolha em detrimento do erro. 
Hoje, quando a literatura tende a fazer 

da linguagem, essa legisladora poderosa,3 

uma configuração discursiva desautorizada, 
lançando-se em citações e apropriações 
(i)lícitas, lapsos e desorientações de impos

síveis limitíferos4, a obra de Bartolomeu 

Campos Queirós vive de ser desejo e procu
ra de amor que se organizam com beleza e 
originalidade dentro dos princípios da cor

reção e do rigor da língua. Promove em suas 
imagens e figuras de estilo a hemorragia do 
imaginário, de que a fala é o rio poderoso e 

irrisórias, sem, contudo, transgredir a nor
ma, apontando para uma possibilidade de 
elaboração da falta dentro do contexto orga

. nizacional do homem. Importa-lhe, em es-
pecial, fazer dessa falta e do desejo que ela 
gera um pré-texto de recriação e recreação 
pela fantasia de um horizonte que convida à 
caminhada. Se para Exupéry o que torna be
lo um deserto é o fato de ele esconder um 
oásis em algum lugar6, para Bartolomeu va

le des-cobrir, re-velar a poesia contida na 
palavra e com ela reconstruir o absurdo do 

mundo e a volubilidade da experiência hu
mana pela magia de um estilo sui generis e 
renovador. Are-petição, o re-torno ao fugidio 
menino-poeta caracterizam a busca de algo 
perdido, mas insistentemente reinventado 
com talento e arte. Ree(labor)ação: trabalho e 

ação a serviço da beleza da linguagem e toda 
a sua força de representação do real, ainda 
que esse real seja impossível e inesgotáveP. 

O escritor Bartolomeu Campos Queirós 
se descobre em Paris, aos 26 ou 27 anos de 
idade, com muitas saudades do Brasil. Estu
dante de Arte-Educação, ele tem 1 ivres as 
quintas e os domingos, dias em que pensa 
apaixonadamente na terra distante, nos ami
gos distantes. A fim de livrar-se da saudade, 

propõe-se escrever uma coisa que ainda 

não sabe que sabe. Propõe-se inventar. O 
resultado é O peixe e o pássaro (Formato), a 
história de um amor impossível, vazada pe
la proposição da liberdade a partir da acei
tação da realidade. A história ensina a des
possessão das coisas mediante o respeito ao 

seu silêncio e à sua substancial invisibilida
de. A história é minha mas o pássaro e o pei

xe não são meusª. A mensagem que nos fi

ca é de que precisamos recriar a cada ins
tante a significação das coisas e dos seres 
em sua passagem pelas nossas palavras. O 
pássaro no ar, o peixe na água. O pássaro 
morre afogado na água. O peixe morre afo
gado no ar9. Somos convidados a abrir no 
nosso entendimento um espaço para a im
possibilidade. Basta existir um.a vida, qual

quer espécie de vida, para que exista o im
possíve110. No silêncio desse limite, inventa

mos um novo olhar sobre as coisas, saben
do que elas não precisam de nós para serem 
o que são, embora só existam realmente 
quando as vemos. 

Bartolomeu sempre diz que não faz li
teratura infantil. Quando escreve, não tem 
em mente todas as criancinhas do Brasil, 
mas apenas o desejo e a determinação de 
fazer o melhor que pode. É extremamente 

rigoroso ao escrever e gosta de fazê-lo deva
gar. Como Drummond, acha que o gênero li
teratura infantil tem existência duvidosa. Ha

verá uma música destinada só às crianças? De 

qualquer forma, o autor gosta de saber que a 
crianças têm acesso à sua obra, mas acredita 

que o prazer do texto é adquirido. Um livro 
precisa encantar o adulto para que ele possa 
oferecer esse encantamento à criança. 

Três de seus trabalhos são verdadeiras 
cartilhas poéticas: Papo de pato (Formato), 
Estória em três atos (Miguilim) e As patas da 
vaca (Miguilim). Neles, a fala infantil é mo

vida por aproximações imitativas entre coi-
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sas e signos, enquanto a criança percebe a 
possibilidade de apropriação do mundo, com
binando e recombinando as pa lavras. São pá
ginas da mais desconcertante imaginação, que 
lançam corpos bizarros no teatro das letras. 

Bartolomeu vive entre a escrita e a edu

cação. Banha-se em criatividade produtiva 

o tempo todo. É voz conhecida e reconheci
da no cenário cultural do país. Hoje ocupa 
o cargo de Editor da Editora RHJ, em Belo 
Horizonte. Enquanto funcionário do Minis
tério da Educação e da Secretaria de Estado 
da Educação de Minas Gerais teve todos os 
seus projetos voltados para a criança, tor
nando-se um expert em f.rte-Educação no 
país. Ocupou o cargo de Pres idente da 
Fundação Clóvis Salgado (Palácio das 
Artes) na gestão da Secretár ia de Estado 

da Cultura Celina Albano . Sua literatu ra 
tem merecido os mais significativos prêm ios 
do território nacional: Selo de Ouro da 
Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil, Prefeitura de Belo Horizonte, Jabuti 

pela Câmara Brasileira do Livro, entre ou
tros. No concerto internacional de literatu
ra, recebeu prêmio do IBBY (lnternational 
Board of Books for Young People) com o li
vro Correspondência (Miguilim). Em 1987, 

lndez (Miguilim) lhe valeu o Prêmio Inter

nacional de Literatura Infantil entre o Cana

dá, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e o 

Brasil. Em 1994, ganhou o Prêmio Octogonal 
da França com Minerações (RHJ). 

Bartolomeu se diz paciente com a escri
ta, os amigos e os trabalhos. Acha que cami
nhar sobre o caminho andado é perder tem
po. Por isso, não gosta de voltar quando via
ja. Admite que buscar o seu olhar infantil 
para escrever tem sido a sua mais inquietan
te tarefa. Desdobra-se em várias versões do 

menino que tem o coração cheio de domin
go": menino-poeta revisitado sempre pelo 

narrador adulto que, com ele e por ele, 
constrói e reconstrói um princípio de litera
riedade baseado num estado poético do afe
to e da lembrança. Mário, Pedro e Raul 
(Miguilim) são heterônimos daquele olhar 
infantil buscado pelo autor, que resgata a 

tempestade, o arco-íris, as .borboletas, as 
bolas de sabão, o ninho, o ovo, o luar ... E tu
do se transforma em nuvem ou relâmpago, ci
garras cantando no fim da tarde ou gosto de lá
grima na consciência do artista. Insiste em si
lêncio a letra solta na lembrança, à espera de 
fazer história nas mãos do artesão reconstrutor. 

Em Coração não toma sol (FTD), 
Bartolomeu relata a força dos desejos de 
um coração guardado por um castelo. Essa 

prisão dá lugar ao sonho da liberdade. Estar 
encarcerado neste paradoxo - proibição e de
sejo - é o castigo do coração. O seu crime: im
primir, nas sólidas paredes do castelo, o gosto 
do vivido - intuitos sequiosos de saciedade .. 

A voz de Bartolomeu sugere o silêncio 
das coisas num mundo feito de silêncios. O 
amor, para ele, é a grande motivação. O 
amor nos move, confessa, e o amor é feito de 
silêncios. A natureza é um murmúrio contí
nuo de silêncio. O coração bate silenciosa
mente os seus sonhos nas paredes da instá

vel fortaleza que o abriga enquanto o artista 
lança sobre o silêncio da página a letra que 

se desmancha para a devoração dos leítores. 
O maravilhoso habita esta obra feita de 

espaços abertos para o indizível. Onde tem 
bruxa tem fada (Moderna) sugere, desde o 

título, a dicotomia bem e mal, não enquan
to uma antítese clássica, mas caminhando 
lado a lado ou se interpenetrando, como 
quer o sentido humano das coisas. A fada 
sai do azul para realizar os sonhos das 
crianças e esbarra nas mágicas contrárias 
das bruxas da terra, incorporadas no prefei 

to, no banqueiro, no industrial e tantos ou-
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tros estereótipos profissionais da nossa so
ciedade. Competição e sonho se entreolham 

no texto, evocando o maravilhoso kafkania
no do absurdo que, por sua vez, faz do ho
mem e da mulher comuns seres fantásticos 
imersos num caos que já não nos assusta. 

Em Minerações (RHJ), o poeta se eleva 
com os acordes inaudíveis da sinfonia uni
versal. Afina-se com a poesia do mundo. 
Capta tudo quanto possa interessar à sua ar
te: os sons de uma natureza agitada em si
lenciosas leis, o murmúrio da vida que se faz 
em segredo, os sussurros da pedra, da terra, 
dos minérios, dos pássaros e das florestas, 

soltos em noites de treva, enigmas e pios. O 
artista define-se como sintonizador de uma 
orquestra cósmica que evoca montanhas e 
planícies, fluxo de águas que enxaguam can
saços. Entremeia-se, sem incômodo, nos po
ros da terra. Rega raízes e outros mistérios si
gilosos do nascimento, silenciosamente12. 

A voz, o eco, o retorno, o mais fundo si
lêncio, tudo mora no âmago das coisas, na 

musica inaudível do inefável. É lá que o 
poeta reencontra o paraíso, o útero perdido 
em gestações do amanhã. 

Ao outro, que tem olhos de ver, 
Bartolomeu estende as mãos repletas de 
signos, cores e magia. Faz silêncio na sua 
imensa cumplicidade com a imperfeição e a 
carência da humanidade. Reformula, re

constrói e reinventa. Acredita e cria, pois o 
que está feito ainda merece ser tocado. 

Mestre Barthô afirma que as pessoas não 
têm a incumbência de devolver umas às ou
tras o paraíso perdido. No entanto, seus livros 
espalham por toda a parte a mágica da fanta

sia e da imaginação e nos fazem crer que é 
possível sonhar e reescrever com ternura e 
arte a vida, o mundo, o tangível futuro. 

A voz pausada de Bartolomeu anuncia, 
entre silêncios, a fé na escritura. E, amorosa
mente, confirma a possibilidade da reescritu
ra de tudo, até o último sempre. Sem elimi
nar a névoa para não subtrair-se em aurora. 
Ignorando, como os minérios, o até quando. 

Bernadete Patrus Ananias Pothakos é especialista em Literatura Infantil e Juvenil e consultora de Pesqui
sa da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 
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Metáfora e pensamento: 
considerações sobre a importância do 

jogo na aquisição do conhecimento e 

implicações para a educação pré-escolar 

Introdução 

Quem trabalha com educação no Bra
sil, principalmente com a educação de 

crianças pequenas, se depara com um pro
blema crucial (além de todos relacionados 
ao descaso econômico material): a do resga

te do conhecimento estético sensorial ex
pressivo, verbal e não verbal, para se con
trapor e energizar um ensino pseudo racio

na/ que desrespeita a construção do conhe

cimento da alfabetização como leitura sig

nificativa do mundo; que dicotomiza pensa
mento e sonho; trabalho e jogo; razão, sen

timento e sensualidade e impõe autoritaria
mente um modelo de relação passiva com o 
mundo, alienante e medíocre. 

Um dos caminhos para fazer frente à 
realidade congelada e opressiva de muitas 
escolas e trazer a vida à tona é a busca de 

uma educação político estética, que tenha 
como cerne a visão do homem como ser 

simbólico, que se constrói coletivamente e 

cuja capacidade de pensar está ligada à ca-

marina celia moraes dias 

pacidade de sonhar, imaginar, jogar com a 
realidade. Acreditamos que é preciso exer
citar o jogo simbólico e as linguagens não 
verbais, para que a própria linguagem ver
bal, socializada e ideologizada, possa se 
transformar em verdadeiro instrumento de 
pensamento. É preciso que a experiência a 
nível de conceitos abstratos seja síntese 
aprofundada das experiências e conheci
mentos, frutos da imersão na realidade e 
não de uma verbalização destituída de sig

nificação. É preciso resgatar o trabalho com 

a imaginação material que alimenta e dá vi
da à imaginação formal que é uma abs

tração simplificada da realidade. A imagi
nação material recupera o mundo como 

provocação concreta e como resistência a 
solicitar a intervenção ativa e modificadora 
do homem: do homem demiurgo, artesão, 
criador, obreiro - tanto na ciência como na 
arte (Bachelard). 

Neste trabalho procuramos discutir o 

papel chave da metáfora na construção da 

linguagem e do pensamento (Arbid e Hesse, 
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1987), enfatizando a importância do jogo 
como gênese da metáfora, instrumento pri 
meiro da aquisição do conhecimento linear 
e positivista de linguagem, pensamento e 
conhecimento educador. Acreditamos que 
isto seja crucial principalmente em se tra
tando da educação pré-escolar. 

Uma das tarefas centrais do desenvolvi 
mento nos primeiros anos de vida é a cons
trução dos sistemas de representação, tendo 
papel chave neste processo a capacidade de 
jogar com a realidade. É neste sentido que 
podemos dizer que o jogo simbólico se 
constitui na gênese da metáfora, possibili 
tando a própria construção do pensamento 
e a aquisição do con hecimento. 

Apontamos a importância do traba lho 
com o jogo e as linguagens artísticas na for
mação do educador pré-escolar como cami
nho para a construção de uma pedagogia da 
criança. 

A metáfora e o símbolo como 
chaves da natureza do homem 

Uma das teses centrais defend idas por 
Arbid e Hesse no livro A construção da rea
lidade é que o pensamento é metafórico e 
não linear por natureza. A real idade é cons
truída pela razão mediada pe lo símbolo. O 
homem é concebido como sujeito que inter
preta o mundo a partir de esquemas de pen
samento que são redes intrincadas afetivas, 
cognitivas, conscientes e inconscientes, ela
borações internas de cada um, construídas 
dentro e a partir do contexto cultural e so
cial. O contexto cu ltural, por sua vez, se es
trutura através de representações co letivas 
simbólicas que vão ser, ao mesmo tempo, 
alimento e produto do pensamento humano 

(linguagem, arte, religião, mito, ciência). A 
realidade é ass im construída; nunca captu
rada diretamente por um pensamento li near 
ou num discurso explícito. 

O ser humano é um ser sensível que 
frente ao mundo busca significações, o que 
torna seu pensamento dinâmico por exce
lência, e é a metáfora com suas múltiplas 
possibilidades de combi nação que torna 
possível a mediação entre rea lidade e pen
samento. 

O pensamento (metafórico por sua 
própria constituição) é formado por uma 
rede de relações simbólicas apropriadas 
cu lturalmente, mas elaboradas e recr iadas 
pelo sujeito a partir de condições internas 
próprias. 

Também metafórica é a li nguagem; seu 
uso se base ia não em definições precisas 
mas na ut ilização de esquemas (não neces
sariamente conscientes) que resu ltam de in
terações ricas, complexas, com a realidade 
física e social. 

A teoria da l inguagem como metáfora 

vem se contrapor à visão positivista literali s
ta, rígida e fixa da l inguagem que estanca o 
•fluxo da vida do penamento. Propõe um 
modelo de linguagem como rede de sign ifi
cações que se constrói dentro e entre pala
vras, sentenças e unidades holíst icas maio

res da linguagem. 
É justamente este caráter holístico e di

nâmico da linguagem, v ista como instru
mento de expressão do pensamento, fruto 
do diálogo e confronto entre indivíduos 
mergu lhados em diálogo com o mundo si m
ból ico e cu ltural, que possib ilitará, segundo 
Hesse e Arbid, o plu ral ismo como instru
mento social de crítica dinâmica. Também 
abrirá caminho para a construção de uma 
plataforma para a mudança, ou seja, um es
paço de confronto, diá logo e busca para en-
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caminhamento de questões que dizem res
peito a convivência e a sobrevivência do 
homem no mundo. 

Como o recorte do mundo é dado atra
vés de diferentes pontos de vista, o critério 
de uma objetividade, de uma verdade única 
é questionado. O mundo se presta a múlti
plas interpretações. Não se coloca ruptura 
entre significado literal e metafórico da lin
guagem, entre ciência social e natural. Po

demos dizer que nas ciências naturais pre
dominam objetivos práticos, mas conside
rações hermenêuticas se colocam em re
lação à interpretações teóricas e modelos de 
mundo. Assim, as teorias de conhecimento, 
elas próprias, são vistas como construções, 
modelos provisórios, havendo sempre a 
perspectiva da transformação. 

Concluindo a questão da importância 
da metáfora na nova compreensão da reali
dade, apresentamos um trecho de Arbid e 
Hesse que sintetiza de maneira profunda as 
implica·ções desta nova epistemologia. 

Cada pessoa é um ser contingente. A 
evolução biológica criou as espécies, a 
evolução social deu forma a cada so
ciedade. Não há uma significação ab
soluta/verdadeira a ser alcançada. Mas, 
apesar de não acreditarmos num belo 
asoluto podemos valorizar tudo de bom 
que conhecemos; e não acreditando 
num mal absoluto lutamos contra o que 
acreditamos ser um mal. Mesmo vivedo 
numa sociedade cada pessoa não deixa 
de ser um indivíduo. A tensão dinâmica 
entre esquemas sociais e esquemas in
dividuais propicia um espaço no qual a 
liberdade pode ser construída/definida. 
O objetivo da educação é construir 
uma plataforma que possibilite este es
paço de liberdade e mudança. 

A conquista da dimensão 
simbólica do pensamento: o 

jogo como gênese da metáfora 

Para Cassirer, a chave para a com
preensão da verdadeira natureza do homem 
é o símbolo. A razão é um termo muito pou
co adequado para abranger as formas da vi
da cultural do homem em toda a sua rique
za e variedade. A definição do homem co
mo animal racional aconteceu por um im

perativo moral, fundamental. 
Mas hoje se faz necessário resgatar o 

caráter simbólico do homem, quanto à per
cepção consciente, que se vê cada dia mais 
reprimida, enrijecida e massificada, numa 
sociedade cuja filosofia de vida é racionalis
ta e reducionista e que muitas vezes leva à 

alienação do próprio processo de criação e 
simbolização do sujeito e onde as crianças 
não têm mais espaço para viver a infância 
de maneira plena e enriquecedora. 

Em confronto com os outros animais, o 

homem não vive apenas numa realidade 

mais vasta mas, numa nova dimensão da 
realidade. Existe uma diferença inequívoca 
entre as reações orgânicas e as respostas hu
manas. No primeiro caso, a resposta dada a 
um estímulo é direta e imediata; no segun
do, a resposta é diferida e mediada por um 
lento e complexo processo de pensamento. 
Já não é dado ao homem enfrentar direta
mente a realidade. Em lugar de lidar com as 

próprias coisas, o homem pensa através da 
mediação de símbolos que são construídos 

pelo ser humano através de relações dialéti
cas com o mundo cultural, social e físico. 

O que então distingue o homem dos 
animais é que aquele possui uma imagi
nação e uma inteligência simbólicas. 

No desenvolvimento das crianças é evi

dente a transição de uma forma para outra 
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através do jogo que é a imaginação em 
ação. A criança precisa de tempo e espaço 
para trabalhar a construção do real, através 
do exercício da fantasra. 

Para Vigotsky é justamente a imaginação 
em ação ou brinquedo, a primeira possibili
dade de ação da criança numa esfera cogni

tiva que lhe permite ultrapassar a dimensão 

perceptiva motora do comportamento. 

Para Piaget, também é a representação 
em atos, através do jogo simbólico, a pri

meira possibilidade de pensamento propria
mente dito, mãrcando a passagem de uma 

inteligência sensório motora, baseada nos 
cinco sentidos e na motricidade para uma 
inteligência operatória mediada por signos 
históricos arbitrários. 

Assim, na criança, a imaginação cria
dora, surge na forma de ogo, instrumento 
primeiro de pensamento no enfrentamento 
da realidade. Jogo sensório motor que se 
tranforma em jogo simbólico, ampliando as 
possibi lidades de ação e compreensão do 
mundo. O conhecimento deixa de estar 

preso ao aqui e agora, aos limites da mão, 
da boca e do olho e o mundo inteiro pode 

estar presente dentro do pensamento, uma 
vez que é possível imaginá-lo, representá-lo 
com o gesto no ar, no papel, nos materiais, 
com os sons, com palavras. 

(. .. ) 
É a representação/simbolização que 

possibilita a interiorização do mundo. Mas, 
neste processo de interiorização, o mundo 

perde um pouco do seu caráter sensorial, 
material para transformar-se em matéria da 
consciência: palavras e pensamentos, os 
quais podem realmente ser frutos e ex
pressão genuína de uma praxis. Ou, ao 

contrário, pensamentos e palavras vazios 
de significação, signos que amarram e es
cravizam a possiblidade de compreensão 
do mundo e de si mesmo. Aqui, o pensar 
perde seu caráter de jogo instintivo onde 
cognição e afetividade estão imbri cados 

nas busca de significado, quer no estágio 

do jogo simbólico das crianças pequenas, 
quer no momento de regras elaboradas, 

mas onde as regras estão à mercê do joga
dor que as comanda, onde os signos se 

prestam para expressar o pensamento ge
nuíno, como no caso da alfabetização 
conscientizadora que possibilita um alarga
mento da leitura do mundo através da pala
vra (Paulo Freire). 

Infelizmente nossas crianças, na maio
ria das escolas, recebem regras prontas e 
não significações. Elas devem aceitá-las 
com bons adultos e o mesmo acontece com 
os professores. 

( ... ) 
Por isso, é preciso resgatar o direito da 

criança a uma educação que respeite seu 

processo de construção do pensamento que 
• lhe permita desenvolver-se nas linguagens 

expressivas do jogo, desenho e da música, 
instrumentos simbólicos de· leitura e escrita 
de mundo que se articulam ao sistema de 

representação da linguagem escrita, cuja 
elaboração mais complexa exige formas de 

pensamento mais sofisticadas. 

Faz-se necessário, então, ampliar o 

conce ito de alfabetização presente na maio
ria das escolas e pré-escolas, trazendo a di

mensão político-estética da aquisição do 
conhecimento para o bojo desta discussão e 
a questão da metáfora como elemento cons
trutivo da linguagem e do pensamento. 
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ESPAÇO ABERTU 

liliana sousa e silva 

Em 1987, a ltaúsa, holding que congrega 87 empresas, decidiu in
vestir na área cultural criando uma instituição sem fins lucrativos, deno
minada Instituto Cultural ltaú - ICI. O ICI foi inaugurado em 1989, quan
do abriu ao público o Centro de Informática e Cultura 1, o CIC/I, sua pri
meira unidade operacional. 

A atuação do ICI foi idealizada a partir do ciclo da cultura, constituí
do por três pólos:? criação, a circulação e a preservação do bem cultural. 

O pólo da criação está ligado à produção do bem cultural, ao ato de 
inventar, e tem por objetivo produzir uma expressão, através de ativida
des como oficinas, cursos, workshops, concursos, além dos grupos está
veis e ações que incentivam a produção artística. 

No pólo da circulação encontram-se as ações e os serviços voltados 
para a divulgação e distribuição dos bens culturais, ou seja, visam tornar 
público o bem cultural, colocando-o à disposição das pessoas, para fa
vorecer a ampliação do campo do conhecimento. Compreende as biblio
tecas públicas, os centros e espaços culturais, ou seja, as instituições que 
permitem o acesso aos mais variados tipos de produtos culturais. 

O terceiro pólo engloba as ações que procuram selecionar os bens 
culturais a serem preservados e a forma como isto será realizado. Abran

ge museus, arquivos, políticas de preservação do patrimônio e conser
vação de obras. 

A política do ICI parte do pólo da circulação/difusão, mas, ao criar 
instrumentos para a divulgação, também produz e preserva os bens cul
turais. 

Com a intenção de divulgar a cultura brasileira, o ICI associa cultu
ra, arte e informática, já que sua mantenedora possui larga experiência 
no uso dessa tecnologia. 

O programa Informática e Cultura foi o primeiro a ser desenvolvi
do. A etapa inicial foi montar o Banco de Dados Informatizado, que pos
sibilita rápido acesso às informações, sua atualização permanente eva
riados cruzamentos de dados. É acessado através de ilhas de infor

mações, constituídas por um microcomputador e dois monitores que 
apresentam imagens e textos. 
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O Banco de Dados é organizado em módulos, que abrangem diferen
tes assuntos, como Pintura, Fotografia e Literatura Brasileira. Cada módu
lo dividido em setores que, por sua vez, abrangem temas específicos. 

O Módulo Pintura dividido em dois setores: Setor Pintura no Brasil, 
Séculos XIX e XX e Setor Pintura no Brasil, séculos XVI, XVII e XVIII. O 

primeiro, inaugurado em 1989, reúne biografias e imagens de obras de 
pintores atuantes no Brasil, que podem ser acessadas por meio das emen
tas Biografia/Obras, Cronologia, Tipos de Pintura, Gênero, Naturalidade 
do Pintor, Localização das Obras, Marcos Históricos e Combinação de 
Ementas. 

O Setor Pintura no Brasil, séculos XVI, XVII e XVIII foi inaugurado 
em 1994, com informações sobre a pintura no período colonial, que po
dem ser acessadas pelas ementas Biografia/Obras, Cronologia, Gêne

ro/Tema, Localização das Obras e Bibliografia. 

O Módulo Fotografia foi inaugurado em 1991 com o Setor Memória 
~otográfica da Cidade de São Paulo, que tem por objetivo comunicar o 
processo histórico-social da evolução da cidade, de 1850 ao presente, 
utilizando a fotografia como principal suporte. Reúne imagens de logra
douros da cidade de São Paulo e textos históricos, que podem ser 
acessados pelas ementas Entes Urbanos, Descritores, Cronologia e 
Fotógrafos. 

O Módulo Literatura Brasileira foi inaugurado com o Setor Poesia, 
em 1993. As informações textuais e iconográficas de escritores signifi

cativos e sua obra poética podem ser acessadas por Biografia/Obras, 
Naturalidade, Cronologia, Movimentos/Estilos, Traços Formais, Ternas/ 

Assuntos e Combinação de Ementas. 

O ICI produz filmes, vídeos, publicações e exposições itineran
tes que, apesar de terem seu conteúdo vinculado ao Banco de Dados 

Informatizado, possuem uma linguagem própria e podem ser distri

buídos a um grande número de pessoas. 
O programa Cinema Cultural idealiza e produz documentários de 

curta-metragem que enfocam aspectos da história, da cultura e das artes 
brasileiras. Essa produção está organizada em séries de filmes e vídeos, 
cada qual com características próprias. 

A Série Panorama Histórico Brasileiro (PHB) constituída de filmes 
produzidos em 35 mm, disponíveis em 16 mm e vídeo, abordando a pro
dução cultural do Brasil nos séculos XVIII, XIX e XX, através de sínteses 

do quadro histórico, po lítico, econômico e cultural do país, tendo como 
objetivo contextualizar a produção artística, enriquecendo a leitura do 
Banco de Dados Informatizado. 

A Série Aspectos da Cultura Brasileira (ACB) composta de vídeos de cará

ter ensaístico, que abordam temas ligados às artes, ciência e cultura brasileiras. 
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A Série Encontro com o Artista (EA) foi elaborada a partir de depoi
mentos de artistas plásticos e fotógrafos, os quais refletem sobre sua pró
pria trajetória artística. 

A Série Perfis e Personalidades (PP) abrange vídeos sobre importan
tes personagens da história, arte, literatura e ciência no Brasil. Por fim, os 
Vídeos Especiais, concebidos em função de programações especiais do ICI. 

Todos os títulos estão disponíveis em cópias VHS e podem ser cedi
dos gratuitamente a instituições culturais e educacionais. 

Além desses produtos, o ICI publica séries de cadernos, cujos temas 
foram extraídos do Banco de Dados Informatizado. Os Cadernos Cidade 

de São Paulo reúnem informações do Módu lo Fotografia, documentando 

através de textos, fotografias e cartografias o desenvolv imento de logra

douros e equipamentos urbanos da cidade. O percurso histórico da pin
tura no Brasil abordado nos Cadernos História da Pintura no Brasil, com 
informações retiradas da ementa Marcos Históricos do Módu lo Pintura. 
Os Cadernos Poesia Brasileira trazem informações sobre os principais 
movimentos literários, com escritores representativos, dados biográficos, 
relação de obras poéticas, poemas comentados e bibliografia. 

As exposições itinerantes são idealizadas e produzidas pelo ICI e 
montadas com painéis fotográficos de modo a faci litar a circulação por 
outras inst ituições. Atua lmente, estão à disposição para empréstimo de

zesseis exposições, entre as quais Mário Poeta, sobre a produção poéti
ca de Mário de Andrade, e Graciliano das Crianças, sobre a obra de 

Graciliano Ramos dirigida ao público infantil. 
A implantação de unidades operacionais visa criar uma infra-estrutu

ra para dar suporte aos programas de divulgação cultural. São espaços 
culturais gerados pelo próprio ICI ou espaços de terceiros que, através de 
convênios, passam a integrar a rede informatizada de divulgação cultural. 

Formam hoje a rede: os Centros de Informática e Cultura - CICs, os 
Núcleos de Informática e Cultura - NICs, e as Un idades de Informática e 
Cultura - UICs. 

Os CICs são espaços do próprio ICI, sendo o primeiro inaugurado em 

1989 na cidade de São Paulo; o segundo em 1992 em Campinas. Os Nú
cleos de Informática e Cultura são montados em espaços administrados 

pelo ICI, como o NIC/Belo Horizonte, situado na Rua Goitacazes, nº 29. 
As UICs são implantadas com a instalação de uma ilha de informações em 

espaços administrados por instituições conveniadas, como a UIC/MAC -
USP, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo; a 
UIC/Mauá, na biblioteca do Instituto Mauá de Tecno logia, em São 
Caetano do Su l; e a UIC/Fortaleza, no Instituto Equatorial de Cultura 

Contemporânea . A instalação de uma UIC prevê que a instituição so
licitante possua os equipamentos necessários para a implantação do 
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sistema. Existem, ainda, as UICs itinerantes, ou seja, ilhas de informações 

instaladas temporariamente num local, durante algum evento. 

Em todas as unidades operacionais o atendimento feito por orienta
dores culturais, que acompanham usuários individuais, grupos, escolas e 

entidades. Além da biblioteca e videoteca para consulta local, o usuário 

pode levar para casa impressões de biografias de pintores e escritores, de 

poemas e de imagens - de pinturas e fotografias - incluídas no Banco de 

Dados. As chamadas Salas de Vídeo ou Espaço Vídeo apresentam filmes 

e vídeos em sessões semanais. 

O Serviço Educativo oferece três atividades: Visitas Programadas, 
Comunicação Contínua e Projetos Especiais. As Visitas Programadas são 

agendadas e previamente preparadas para estudantes e grupos em geral, 

visando sensibilizar para a arte e despertar o interesse pela cultura brasi

leira. A Comunicação Contínua, composta de cursos, Seminários e pales

tras oferecidos periodicamente, destina-se a educadores, grupos de tercei
ra idade e ao público em geral; aborda aspectos da história da cidade de 
São Paulo, da pintura e da literatura brasileiras. Os Projetos Especiais, ela

borados em parceria com outras instituições, são voltados aos multiplica
dores de informações e propiciam uma reflexão sobre a cultura brasileira. 

Por fim, o ICI expande a divulgação de seus produtos por meio de 
convênios. Para exibição de filmes na televisão, firmou convênios com a 

Fundação Roberto Marinho, com a Fundação Padre Anchieta e com a TV 

Viçosa de Minas Gerais. Um convênio com a Kodak do Brasil tem gera

do exibições de filmes da Série Panorama Histórico Brasileiro em 16 mm, 

em áreas livres ou instituições. Pul:: 1icações e vídeos produzidos pelo ICI 

foram distribuídos para consulados e embaixadas no exterior através de 

convênio com a Fundação Alexandre de Gusmão, vinculada ao Ministério 

das Relações Exteriores. Esse mesmo convênio gerou a itinerância de uma 

ilha de informações em países da América Latina, tais como Venezuela, 

Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Liliana Sousa e Silva é socióloga, pós-graduada lato sensu em Sociologia do La
zer, especialista em Animação Sociocultural e Administração de Centros de Lazer. 
Trabalha como produtora cultural no Instituto Cultural ltaú. 
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