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APRESENTAÇAO 

À EDIÇAO BRASILEIRA 

Por Caio Meira 

E rn nosso meio acadêmico e literario, o nome de Tzvetan 

Todorov é de imediato associado ao formalismo que tanta 

fortuna fez no século XX. Como se sabe, o fenômeno for

inalista disparado pela lingüistica de Ferdinand de Saussure 

contaminou nao somente a teoria da literatura, mas também 

a imensa maioria das produç6es teoricas em ciências 

humanas, tendo como apogeu o estruturalismo em suas 
diversas formas de aparecimento. Todorov esteve nao ape

nas entre os seus principais divulgadores, inserindo-se 

mesmo como um dos emblematicos praticantes da abor

dagem estruturalista em literatura. Ainda que sua produçao 

teorica dos ultimos 25 anos se concentre primordialmente 

no que ele proprio chama de historia da cultura e das idéias 

(o que, alias, lhe valeu o Prêmio Principe de Ast.urias em 
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capacidade do texto literario de falar do e para o mundo real 

contemporâneo. 0 perigo mencionado por Todorov niio 

esta, portanto, na escassez de bons poetas ou ficcionistas, no 

esgotamento da produçiio ou da criaçiio poética, mas na 

forma como a literatura tem sido oferecida aos jovens, desde 
a escala primaria até a faculdade: o perigo esta no fato de 

que, por uma estranha inversiio, o estudante niio entra em 

contato corn a literatura mediante a leitura dos textos 

liter:irios propriamente ditos, mas corn alguma forma de 
critica, de teoria ou de historia literaria. Isto é, seu acesso à 

literatura é mediado pela forma "disciplinar" e institucional. 

Para esse jovem, literatura passa aser entiio muito mais uma 

matéria escolar a ser aprendida em sua periodizaçiio do que 

um agente de conhecimento sobre o mundo, os homens, as 

paix6es, enfim, sobre sua vida intima e publica. As raz6es 

que colaboram para esse estado de coisas, tanto na França 

quanta aqui, siio certamente muitas e bastante complexas, e 

têm a ver corn as transformaç6es sofridas tanto pela criaçiio 

poética em si quanta pelo processo de tornar a literatura 

uma disciplina cientifica (e ciência é o que pode ser ensinado 
na forma de uma disciplina, diria Barthes) passive! de se 
tornar um curso universitario. 

0 que esta em questiio neste livro niio é invalidar a con
tribuiçiio estruturalista, renegar a imanência em prol de um 

retorno ao realismo puro - e isso vale ainda mais para 

alguém que, como o proprio Todorov, se formou como 
leitor e amante do texto liter:irio sob a pesada mao do 
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regime totalitario bulgaro (alias, interessante notar quanta o 

formalismo nasceu e ganhou força justamente num pafs às 

voltas corn processos fortemente totalit:irios, como a Russia 

pos-1917, onde talvez fosse de se esperar que, para fugir do 

terni do "realismo socialista", muitos se voltassem para a 

busca da imanência do texto). Sua proposta é a de restabele

cer o equilfbrio entre as contribuiç6es do formalismo-estru

turalismo e as conex6es do texto literario corn o mundo real 
e corn a vida contemporânea, e que isso tenha reflexo na for

maçiio de professores e alunas de literatura. Ou seja, o que 

Todorov reivindica é que o texto literario volte a ocupar o 

centra e niio a periferia do processo educacional (e, por con
seguinte, da nossa formaçiio como cidadiios), em especial 

nos cursos de literatura. 
Se transportarmos sua proposta para o caso brasileiro, 

que Machado de Assis niio seja apresentado em primeiro 
lugar como escritor de transiçiio entre o Romantismo e o 

Realismo, ou como o iniciador do Realismo no Brasil, mas 

que Mem6rias P6stumas de Brds Cubas ou Dom Casmurro 

sejam lidos e discutidos antes de serem classificados ou 

periodizados. Niio que niio seja importante ler Mem6rias 

P6stumas à luz do Realismo brasileiro (e sobretudo para 

além dele), mas que esse seja um estagio posterior e destinado 
aos que desejam se aprofundar na "ciência da litera tura". 

Usando a bela imagem de Henry James de que a obra li

terâria é um organismo vivo, para que a teoria e a cri dca lite

rarias formadoras dos professores de literatura niio matem 
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seu paciente prematuramente no espfrito dos futuros lei

tores, ou seja, para que o proprio leitor nao morra como 

leitor, a arte poética e ficcional deve ser apresentada em 

primeiro lugar em seu estranho poder imprevisto, encanta

dor, emocionante, de forma a criar rafzes profundas o sufi

ciente para que nenhum corte analftico ou metodol6gico 

venha a podar sua presença criadora, para que nenhuma de 

suas partes essenciais seja amputada antes que ela aprenda a 

se mover e nos acompanhe pelos sentidos que damos à vida 

à medida que vivemos. Se o texto literario nao puder nos 

mostrar outros mundos e outras vidas, se a ficçao ou a poe

sia nao tiverem mais o poder de enriquecer a vida e o pensa

mento, entao teremos de concordat corn Todorov e dizer 

que, de fato, a literatura esta em perigo. 

12 
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PR6LOGO 

P or mais longe que remontem minhas lembranças, sem

pre me vejo cercado de livros. Como meus pais eram ambos 

bibliotecârios, havia sempre muitos livros em minha casa. 

Meu pai e minha mae viviam às voltas corn o planejamento 

de novas estantes para absorver todos os novos volumes; 

enquanto isso, os livros se acumulavam nos quartos e corre

dores, formando pilhas frageis em meio às quais eu devia me 

esgueirar. Logo aprendi a 1er e comecei a devorar os textos 

classicos adaptados para jovens, As Mil e Uma Noites, os 

contos dos irmaos Grimm e de Andersen, Tom Sawyer, 

Oliver Twiste Os Miserdveis. Um dia, aos oito anos, li um 

romance inteiro; devo ter ficado muito orgulhoso corn o 

fato, pois escrevi em meu diario: "Hoje, li Sobre os ]oelhos 

do Meu Avô, livro de 223 paginas, em uma hora e meia!" 

Durante o primario e o ginasio, continuei a venerar a lei

tura. Entrar no universo dos escritores, classicos ou contem-
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porâneos, bulgaros ou estrangeiros, cujas textos passei a !er 

em versiio integral, causava-me sempre um frêmito de pra

zer: eu podia satisfazer minha curiosidade, viver aventuras, 

experimentar temores e alegrias, sem me submeter às frus

traç6es que espreitavam minhas relaçoes corn os garotos e 

garotas da minha idade e do meu meio social. Nâo sabia o 

que queria fazer da minha vida, mas estava certo de que teria 

a ver corn a literatura. Escrever, eu mesmo? Tentei escrever, 

campus poemas em versos pueris, uma peça em três atos 

consagrada à vida de an6es e gigantes, e até mesmo iniciei a 

escrita de um romance - mas nilo passei da primeira pagi

na. Logo senti que nâo era esse o meu caminho. Apesar de 

inseguro acerca das conseqüências, foi ainda assim sem hesi

taçao que, ao final do ensino média, escolhi minha carreira 

universitaria: estudaria Letras. Entrei para a Universidade de 

Sofia, em 1956; falar de livras seria a minha prafissâo. 

A Bulgaria fazia entâo parte do bioco comunista, e os 

estudos de ciências humanas estavam sob o domfnio da ideo

logia oficial. Nos cursos de literatura, metade era erudiçao, 

e a outra metade se compunha de propaganda ideol6gica: 

as obras estudadas eram medidas pela escala da conformida

de ao dogma marxista-leninista. Era precisa mostrar de que 

forma esses escritos ilustravam a boa ideologia- ou, entâo, 

coma eles falhavam em fazê-lo. Ainda que nâo partilhasse da 

fé comunista - sem, porém, me sentir imbufdo de um espf

rito de revolta-, refugiava-me no comportamento adotado 
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por muitos de meus compatriotas: em publico, concordava 

corn os slogans oficiais, silenciosamente ou corn desprezo; 

do lado privado, uma vida de encontros e de leituras, dire

cionadas principalmente aos autores que pressentfamos nâo 

screm porta-vozes da doutrina comunista: seja por terem 

tido a sorte de viver antes do advento do marxismo

lcninismo, seja por habitarem pafses em que eram livres para 

cscrever os livras que quisessem. 

Para ter êxito nos estudos superiores, porém, era precisa 

redigir, ao final do quinto ano, uma monografia de fim de 

curso. Como falar de literatura sem ter de me curvar às exi

gências da ideologia dominante? Tomei um dos raros cami

nhos em que era possfvel escapar da militância gerai. Essa via 

consistia em tratar de objetos sem cerne ideol6gico: ou seja, 

nas obras literarias, abordar a pr6pria materialidade do 

texto, suas formas lingüfsticas. Eu nao era o unico a tentar 

esta soluçâo: desde a segunda década do século XX, os 

formalistas russos ja haviam desbravado o caminho, segui

dos posteriormente por outras. Na universidade, nosso pro

fessor mais importante era, logicamente, um especialista em 

versificaçâo. Escolhi, entao, escrever minha monografia 

comparando duas vers6es de uma longa novela de um autor 

bulgaro, escrita no infcio do século XX, limitando-me à ana

lise gramatical das modificaç6es feitas por ele entre as duas 

vers6es: os verbos transitivos substitufam os intransitivos, o 

perfectivo se tornava mais freqüente que o imperfectivo ... 
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Assim, minhas observaç6es escapavam a toda censura! 

Procedcndo dcssa maneira, nao me expunha a violar os 

tabus ideol6gicos do partido. 

Nunca saberei como teria continuado esse jogo de gato e 

rato- nao neccssariamente a meu favor. Surgiu a oportuni

dadc de partir um ano "para a Euro pa", co mo dizfamos na 

época, isto é, passar ao outro lado da "cortina de ferro" (uma 

imagem que nunca julgavamos exccssiva, visto que atravessar 

essa fronteira era quase impossfvel). Escolhi Paris, cuja repu

taçao- cidade das artcs e das letras!- me fascina va. Eis um 

lugar onde meu amor pela literatura nao conheceria limites, 

onde eu poderia reunir, em plena liberdade, convicç6es fn

timas e ocupaç6es publicas, eliminando assim a esquizofrenia 

imposta pelo regime totalitario bulgaro. 

As coisas se revelaram um pouco mais diffceis do que eu 

havia imaginado. Ao longo de meus estudos universitarios, 

eu me habituara a identificar elementos das obras literarias 

que escapassem à ideologia: estilo, composiçao, formas nar

rativas, enfim, a técnica literaria. Convencido, num primei

ro momento, de que permaneceria na França por apenas um 

ano, ja que era essa a validade do passaporte que me fora 

concedido, eu queria aproveitar para aprender tudo que 

pudesse sobre esses ternas: negligenciados e marginalizados 

na Bulgaria, onde tinham o defeito de servirem mal à causa 

comunista, eles deviam ser estudados de todas as formas 

num pafs onde reinava a liberdade! Ora, tive dificuldades 

18 

A Literatura em Perigo 

para cncontrar esse tipo de ensino nas faculdades parisien

~t·s. Como os cursos de literatura eram ali divididos por 

rLt<,/>cs e por séculos, eu nao sabia como encontrar os profes

s< >res que se dedicavam às quest6es que me interessavam. É 

prcciso dizer também que o labirinto de instituiç6es escola

rcs c de seus programas nao facilitava o acesso ao estudante 

cstrangeiro que eu era. 

Eu havia sido recomendado pelo decano da faculdade de 

1 ,etras de Sofia a seu hom6logo em Paris. Num dia do mês de 

maio de 1963, bati à porta de um escrit6rio da Sorbonne 

(até entao, a unica universidade parisiense), justamente 0 do 

decano da faculdade de Letras, o historiador André Aymard. 

Ap6s ter lido a carta de recomendaçao, ele me perguntou 

sobre que tema eu gostaria de fazer minha pesquisa. 

Rcspondi que desejava dar continuidqde aos estudos sobre 

cstilo, linguagem e teoria literarios- em gerai. "Mas nao é 

possfvel estudar essas matérias em geral! Em que literatura 

você deseja se especializar?" Sentindo o chao fugir sob meus 

pés, gaguejei um pouco confuso que a literatura francesa 

seria o meu objeto de estudo. Percebi também que meu 

francês, nao muito s6lido na época, me causava embaraços. 

0 decano me olhou condescendente e sugeriu que eu estu

dasse, em vez disso, a literatura bulgara corn um de seus 

cspecialistas, que nao deviam faltar na França. 

Apesar de me sentir um pouco desanimado, prossegui 

corn minha pesquisa, interrogando algumas pessoas que eu 
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conhecia. E foi assim que, um dia, um professor de psicolo

gia, amigo de um amigo, me disse depois de ter me escutado 

expor minhas dificuldades: "Conheço alguém que se inte

ressa por essas questôes um pouco bizarras; ele é assistente 

na Sorbonne e se chama Gérard Genette." N6s nos encon

tramos num corredor escuro entre as salas de aula locali

zadas na rua Serpente; uma grande simpatia logo nasceu 

entre n6s. Ele me contou, entre outras coisas, que um pro

fessor clava seus semimirios na École des Hautes Études, e 

que nao seria diffcil freqüenta-los; o nome desse professor 

(eu nunca o havia escutado) era Roland Barthes. 

0 infcio de minha vida profissional na França esta ligado a 

esses encontros. Logo decidi que a penas um ano de estudos nao 

me bastaria e que eu devia permanecer ali por mais tempo. 

Inscrevi-me para fazer meu doutorado corn Barthes, cujo traba

lho final apresentei em 1966. Pouco depois, entrei para o 

CNRS, onde se desenvolveu toda a minha carreira. Nesse Inte

rim, por instigaçao de Genette, verti para o francês os textos dos 

formalistas russos, mal conhecidos na França, dando ao volu

me, lançado em 1965, o tftulo de Teoria da Literatura. * Mais 

tarde, sempre corn Genette, dirigimos durante dez anos a revis

ta Poétique, que cleu origem a uma coleçao de ensaios de mesmo 

nome, e tentamos modificar a orientaçao do ensino literario na 

* T. Todorov (org.), Teoria da Literatura, Formalistas Russos. Rio 
Grande do Sul: Editora Globo, 1971, traduçao coletiva. (N.T.) 
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uniwrsidade, a fim de liberta-la dos grilhôes das naçôes e dos 

'>l:~..ulos, e promover sua abertura a tudo que pode aproximar as 

<,bras umas das outras. 

Os anos que se seguiram foram, para mim, de integraçao 

progressiva à sociedade francesa. Casei-me, tive filhos e logo 

lill' tornei um cidadao francês. Comecei a votar e a 1er os jar

nais, interessando-me pela vida publica um pouco mais do 

que quando estava na Bulgaria, pois descobria entao que 

cssa vida nao era necessariamente submissa aos dogmas 

idcol6gicos, como nos pafses totalitarios. Sem cair numa 

admiraçao beata, alegrava-me constatar que a França era 

uma democracia pluralista, respeitadora das liberdades indi

viduais. Essa constataçao influenciava, por sua vez, minhas 

t'Scolhas de abordagem da literatura: o pensamento e os 

valores contidos em cada obra nao se viam mais aprisiona

dos numa coleira ideol6gica preestabelecida; nao havia mais 

razao para pô-los de lado e ignora-los. As causas de meu 

interesse exclusivo pela matéria verbal dos textos haviam 

dcsaparecido. De meados dos anos 70 em diante, perdi o 

interesse pelos métodos de analise literaria e passei a me 

dedicar à analise em si, isto é, aos encontros corn os autores. 

A partir daf, meu amor pela literatura nao se via mais 

limitado à educaçao recebida em meu pafs totalitario. De 

imediato, tive que procurar dominar novas ferramentas de 

trabalho; senti necessidade de me familiarizar corn elemen

tos e conceitos da psicologia, da antropologia e da historia. 

Uma vez que as idéias dos autores recuperavam todas as suas 

21 



T ZVETAN TODOROV 

forças, quis, para melhor compreendê-las, mergulhar na his

toria do pensamento que concerne ao homem e suas socie
dades, na filosofia moral e polftica. 

Sendo assim, o proprio objeto desse trabalho de conhe

cimento se ampliou. A literatura nao nasce no vazio, mas no 

centro de um conjunto de discursos vivos, compartilhando 

corn eles numerosas caracterfsticas; nao é por acaso que, ao 

longo da historia, suas fronteiras foram inconstantes. Senti

me atrafdo por essas formas diversas de expressao, nao em 

detrimento da litera tura, mas ao lado dela. Em A Conquista 

da América,'' para saber como culturas muito diferentes se 

encontram, li as narrativas dos viajantes e dos conquistado

res espanhois do século XVI, assim como os relatas dos seus 

contemporâneos astecas e maias. Para refletir acerca da 

nossa vida moral, mergulhei nos textos dos antigos deporta

dos dos campos russos e alemaes; isso me levou a escrever 

Em Face do Extrema."" A correspondência de alguns escri

tores me permitiu, em Les Aventuriers de l'absolu (Os Aven

tureiros do Absoluto),"*'' questionar o projeta existencial 

'' T. Todorov, A Conquista da América. A Questiio do Outra. Sao Paulo: 
Martins Fontes, 1983, traduçao de Beatriz Perrone-Moisés. (N.T.) 
**Idem, Em Face do Extrema. Campinas: Papirus, 1995, Coleçao 
Travessia do Século, traduçao de Egon de Oliveira Rangel e Enid 
Abreu Dobninszky. (N.T.) 
*** Idem, Les Aventuriers de l'absolu. Paris, Robert Laffont, 2006, 
sem traduçao para o português até o momento. (N.T.) 
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que consiste em colocar sua vida a serviço do belo. Os textos 

que lia- relatas pessoais, mem6rias, obras hist6ricas, teste

munhos, reflex6es, cartas e textos folcloricos anônimos -

n.:io partilhavam o status de ficçao corn as obras literarias, e 

isso porque descreviam diretamente os eventas vividos; no 

cntanto, do mesmo modo que a literatura, esses textos me 

faziam descobrir dimens6es inc6gnitas do mundo, me toca

vam e me incitavam a pensar. Em outras palavras, o campo 

da literatura se expandiu para mim, porque passou a incluir, 

ao lado dos poemas, romances, novelas e obras dramaticas, 

o vasto domfnio da escrita narrativa destinada ao uso publi

co ou pessoa!, além do ensaio e da reflexao. 

Hoje, se me pergunto por que arno a literatura, a respos

ta que me vern espontaneamente à cabeça é: porque ela me 

ajuda a viver. Nao é mais o caso de pedir a ela, como ocor

ria na adolescência, que me preservasse das feridas que eu 

poderia sofrer nos encontros corn pessoas reais; em lugar de 

cxcluir as experiências vividas, ela me faz descobrir mundos 

que se colocam em continuidade corn essas experiências e 

mc permite melhor compreendê-las. Nao creio ser o unico a 

vl:-la assim. Mais densa e mais eloqüente que a vida cotidia

na mas nao radicalmente diferente, a literatura amplia o 
' 

nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de 

concebê-lo e organiza-lo. Somos todos feitos do que os 

outras seres humanos nos dao: primeiro nossos pais, depois 

aqueles que nos cercam; a literatura abre ao infinito essa 
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possibilidade de interaçao corn os outros e, por isso, nos 

enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensaçôes 

insubstitufveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno 

de sentido e mais belo. Longe de ser um simples entreteni

mento, uma distraçao reservada às pessoas educadas, ela 

permite que cada um responda melhor à sua vocaçao de ser 

humano. 
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C om o passar do tempo, percebi corn alguma surpresa 
que o pape! eminente por mim atribufdo à literatura nâo era 

tTwnhecido por todos. Foi no ensino escolar que essa dispa

ridade inicialmente me tocou. Nao lecionei para o ginasio na 

França, e minha experiência na universidade foi exfgua; 
mas, ao me tornar pai, nao podia me manter insensfvel aos 

pcdidos de ajuda feitos por meus filhos em véspera de exa

mcs ou de entrega de deveres. Ora, mesmo nao tendo posto 

toda a minha ambiçao no caso, comecei a me sentir um 

pouco embaraçado ao ver que meus conselhos ou interven

çôcs proporcionavam notas sobretudo medfocres! Mais 

tarde, adquiri uma visao de conjunto do ensino literario nas 

cscolas francesas ao me tornar membro, entre 1994 e 2004, 

do Conselho Nacional de Programas, uma comissao con
sultiva pluridisciplinar, ligada ao Ministério da Educaçao 
francês. Ali pude compreender: uma idéia totalmente diversa 
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funciona na base nao apenas da pratica de alguns professores 

isolados, mas também na teoria dessa disciplina e nas ins

truç6es oficiais que a delimitam. 

Abro o Boletim Oficial do Ministério da Educaçao (n° 6, 

de 31 de agosto de 2000), que contém o programa dos 

lycées,'' em particular o do ensino de Francês. Na prim eira 

pagina, sob o tftulo "As perspectivas de estudo", o programa 

anuncia: "0 estudo dos textos contribui para formar a re

flexao sobre: a historia literaria e cultural, os gêneras e regis

tras, a elaboraçao da significaçao e a singularidade dos 

textos, a argumentaçao e os efeitos de cada discurso sobre 

se us destinatarios." A seqüência do texto comenta essas 

rubricas e explica notadamente que os gêneras "sao estu

dados metodicamente", que "os registras (por exemplo, o 

tragico, o cômico)" sao aprofundados no segundo ano do 

ensino médio, que "a reflexao sobre a produçao e a recepçao 

dos textos constitui um estudo separado no lycée" ou que 

"os elementos da argumentaçao" serâo doravante "aprecia

dos de man eira mais analftica". 

0 conjunto dessas instruç6es baseia-se, portanto, numa 

escolha: os estudos literarios têm como objetivo primeiro o 

de nos fazer conhecer os instrumentas dos quais se servem. 

* 0 lycée corresponde aos três ultimos anos do ensino secundario. Na 
França, o ensino de literatura nos nfveis primario, secundario e médio 
é feito dentro da disciplina de Francês. (N.T.) 
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l.er poemas e romances nao conduz à reflexao sobre a con

diçao humana, sobre o indivfduo e a sociedade, o amor e o 

ôdio, a alegria e o desespera, mas sobre as noç6es crfticas, 

tradicionais ou modernas. Na escola, nao aprendemos acer

ca do que falam as obras, mas sim do que falam os crfticos. 

Em toda matéria escolar, o ensino é confrontado a uma 

escolha - tao fundamental que na maior parte do tempo 

nem é percebida. Poderfamos formula-la, simplificando um 

pouco a discussao, da seguinte maneira: ao ensinar uma dis

ciplina, a ênfase deve recair sobre a disciplina em si ou sobre 

scu objeto? E, portanto, em nosso caso: devemos estudar, 

em primeiro lugar, os métodos de analise, ilustrados corn a 

ajuda de diversas obras? Ou estudarmos obras consideradas 

como essenciais, utilizando os mais variados métodos? Qual 

é o objetivo, e quais sao os meios para alcança-lo? 0 que é 

obrigatorio, o que se mantém facultativo? 

Em todas as outras matérias, operamos essa escolha de 

maneira bem mais clara. De um lado, o ensino da matemati

ca, da ffsica, da biologia, ou seja, das disciplinas (das ciên

cias) deve levar em conta, corn maior ou menor qualidade, 

sua evoluçao. Do outro, ensina-se Historia, e nao um méta

do de investigaçâo historica entre outros. Por exemplo, no 

primeiro ano do ensino médio, considera-se importante rea

vivar, no espfrito dos alunos, os grandes momentos de rup

tura da historia européia: a democracia grega, o nascimento 

dos monotefsmos, o humanismo do Renascimento e assim 
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por diante. Nao se escolhe ensinar a historia das mentalida

des, ou a historia econômica, ou militar, ou diplomatica, ou 

religiosa, nem os métodos e os conceitos de cada uma dessas 

abordagens, mesmo se nos servimos deles quando temos 
necessidade. 

Ora, essa mesma escolha se apresenta para a literatura; e 

a orientaçao atual desse ensino, tai como ela se reflete nos 

programas, vai toda no sentido do "estudo da disciplina" 

(como na ffsica), ao passo que poderfamos ter preferido nos 

orientar para o "estudo do objeto" (como na historia). Isso 

fica demonstrado no texto de apresentaçao gerai que acabo 

de citar, assim como em outras numerosas instruçôes. Ao 

entrar no ensino médio, dcvo em primeira lugar conseguir 

"dominar o essencial das noçôes de gênero e registra", assim 

como as "situaçôes de enunciaçao"; dito de outro modo, 

devo me iniciar no estudo da semiotica e da pragmatica, da 

retorica e da poética. Sem pretender denegrir essas discipli

nas, podemos nos perguntar: sera necessario fazer dessa 

abordagem a principal matéria estudada na escola? Todos 

esses objetos de conhecimento sao construçôes abstratas, 

conceitos forjados pela analise literaria, a fim de abordar as 

obras; nenhuma diz respeito ao que falam as obras em si, seu 
sentido, o mundo que elas evocam. 

Em sua aula, na maior parte do tempo, o prafessor de 

literatura nao pode se resumir a ensinar, como !he pedem as 

instruçôes oficiais, os gêneras e os registras, as modalidades 
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de significaçao e os efeitos da argumentaçao, a metafora e a 

nH·tonfmia, a focalizaçao interna e' externa etc. Ele estuda 

t.unhém as obras. Mas descobrimos agui uma segunda infle

x•"to do ensino literario. Tomo um exemplo: eis como, em 

lOOS, cnsina-se a matéria Letras no ûltimo ano do lycée da 

/iliàc'> L (literatura), numa grande escola parisiense. Quatra 

t emas sao estudados, certamente vastos, entre os quais 

"(;randes modelos literarios" ou "Linguagem verbal e ima

~~ens", a os quais correspondem algumas ob ras, em particular 

lhccval, de Chrétien de Troyes, e 0 Processo, de Kafka (rela

L"Îonado ao filme de Orson Welles). Todavia, as questôes que 

os alunos deverâo tratar nos exames, tanto durante o ano 

quanto durante o bac,'>* sao, em sua grande maioria, apenas 

de um tipo. Elas se referem à funçao de um elemento do 

livro em relaçao à sua estrutura de conjunto, dispensando o 

sentido desse elemento e também o sentido do livra inteiro 

cm relaçao ao seu ou ao nosso tempo. Os alunos serao inter

rogados sobre o pape! de tai personagem, de tai episodio, 

de determinado detalhe na busca pelo Graal, mas nao sobre 

a propria significaçao dessa busca. Serao feitas questôes 

• Ao contrario do atual modelo brasileiro de ensino, na França o estu
dante secundarista ja pode começar a escolher progressivamente o 
~ru po de disciplinas mais afins a seu percurso, as filières, podendo optar 
por matérias mais tecnol6gicas, econômicas, humanas etc. (N.T.) 
* * Baccalauréat, ou bac, na forma abreviada, exame nacional francês 
de acesso ao ensino superior, equivalente ao vestibular. (N.T.) 
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sobre se 0 Processo pertence ao registra cômico ou ao do 

absurdo, em lugar de procurar o lugar de Kafka no pensa
mento europcu. 

Compreendo que alguns professores de ginasio se rego

zijem corn essa evoluçao: mais do que hesitar diante de uma 

massa inapreensfvel de informaç6es relativas a cada obra, 

eles sabem que devem ensinar as "seis funç6es de Jakobson" 

e os "seis actantes de Greimas", a analepse e a prolepse, e 

assim por diante. E também sera muito mais facil, num 

segundo momento, verificar se os alunos aprenderam de 

fato sua liçao. Mas sera que houve um ganho verdadeiro 

proporcionado por essa mudança? Muitos argumentas me 

inclinam na direçao de uma concepçao dos estudos literarios 

mais proxima do modelo da historia do que do da ffsica, da 

literatura como capaz de conduzir ao conhecimento de um 

objeto exterior, em vez de buscar os arcanos da disciplina. 

Em primeiro lugar, porque nao existe consenso, entre os 

pesquisadores no campo da literatura, sobre o que deveria 

constituir o nucleo de sua disciplina. Os estruturalistas têm 

maioria hoje na escola, como ontem era o caso dos historia

dores e amanha podera ser o dos politicologos; haveria sem

pre alguma arbitrariedade numa determinada escolha. Os 

crfticos e teoricos literarios atuais nao entram em acordo 

sobre os principais "registras" - nem mesmo sobre a neces

sidade de introduzir essa noçao em seu campo de estudos. 

Ha agui, portanto, um abuso de poder. 
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1 k resto, confirma-se a assimetria: se em ffsica é ignoran

te ;tqucle que niio conhece a lei da gravitaçao, em literatura 

<''>S;t ignorância é atribufda a guern nao leu As Flores do Mal. 

l'odcrfamos apostar que Rousseau, Stendhal e Proust perma

ucccrao familiares aos leitores muito tempo depois de terem 

si do csquecidos os nomes dos teoricos atuais ou suas constru

i,ùcs conceituais, e ha mesmo evidências de falta de humilda

dc no fato de ensinarmos nossas proprias teorias acerca de 

uma obra em vez de abordar a propria obra em si mesma. 

N6s - especialistas, crfticos literarios, professores - nao 

somos, na maior parte do tempo, mais do que an6es sentados 

t"lll ombras de gigantes. Além disso, nao tenho duvida de que 

loncentrar o ensino de Letras nos textos iria ao encontro dos 

anscios secretas dos proprios professores, que escolheram 

sua profissao por amor à literatura, porque os sentidos e a 

hl'leza das obras os fascinam; e nao ha nenhuma razao para 

que reprimam essa pulsao. Os professores nao sao os respon

sâvcis por essa maneï"ra ascética de falar da literatura. 

É verdade que o sentido da obra nao se resume ao jufzo 

puramente subjetivo do aluno, mas diz respeito a um traba

lho de conhecimento. Portanto, para trilhar esse caminho, 

pode ser iltil ao aluno aprender os fatos da historia literaria 

ou alguns princfpios resultantes da analise estrutural. Entre

tanta, em nenhum caso o estudo desses meios de acesso 

pode substituir o sentido da obra, que é o seu fim. Para 

crguer um prédio é necessaria a montagem de andaimes, mas 
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nao se deve substituir o primeiro pelos segundos: uma vez 

construfdo o prédio, os andaimes sao destinados ao desapa

recimento. As inovaçôes trazidas pela abordagem estrutural 

nas décadas precedentes sao bem-vindas corn a condiçao de 

manter sua funçao de instrumentas, em lugarde se tornarem 

seu objetivo proprio. Nao devemos acreditar nos espfritos 

maniquefstas: nao somos obrigados a escolher entre o retor

no à velha escola interiorana- em que todos os alunos ves

tem uniforme cinza - e o modernismo radical; podemos 

manter os belos projetos do passado sem ter de vaiar tudo 

que encontra sua origem no mundo contemporâneo. Os 

ganhos da analise estrutural, ao lado de outros, podem aju

dar a compreender melhor o sentido de uma obra. Em si, 

eles nao sao mais inquietantes do que os da filologia, a velha 

disciplina que dominara o estudo de Letras durante 150 

anos: sao instrumentas que ninguém hoje pode contestar, 

mas nem por isso merecem que nos dediquemos a eles em 

tempo integral. 

É preciso ir além. Nao apenas estudamos mal o sentido 

deum texto se nos atemos a uma abordagem interna estrita, 

enquanto as obras existem sempre dentro e em dialogo corn 

um contexto; nao apenas os meios nao devem se tornar 0 

fim, nem a técnica nos deve fazer esquecer o objetivo do 

exercfcio. É preciso também que nos questionemos sobre a 

finalidade ultima das obras que julgamos clignas de serem 

estudadas. Em regra gerai, o leitor nao profissional, tanto 
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huw qnanto ontem, lê essas obras nao para melhor dominar 

11111 IIH·tmlo de ensino, tampouco para retirar informaçôes 

"' ,111 t' as sociedades a partir das quais foram criadas, mas 

l'•"·' lll'las encontrar um sentido que lhe permita compreen

di'l 111elhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma 

lwlna que enriqueça sua existência; ao fazê-lo, ele com

preende melhor a si mesmo. 0 conhecimento da literatura 

u.lo l' 11111 fim em si, mas uma das vias régias que conduzem 

•' 1 (',tl i:~a~·ao pessoa! de cada um. 0 caminho tomado atual

lll!'llte pclo ensino literario, que da as costas a esse horizon

h· ("nesta semana estudamos metonfmia, semana que vern 

l'''""arcmos à personificaçao"), arrisca-se a nos conduzir a 

11111 1t11passe- sem falar que dificilmente poderâ ter como 

LIIIHiC'qiiência o amor pela literatura. 



ALÉM DA ESCOLA 

C omo aconteceu de o ensino de literatura na escola ter

M' tornado o que é atualmente? Pode-se, inicialmente, dar a 

t•ssa questao uma resposta simples: trata-se do reflexo ae 

uma mutaçao ocorrida no ensino superior. Se os professores 

de literatura, em sua grande maioria, adotaram essa nova 

6t ica na escola, é porque os estudos literarios evolufram 

da mesma maneira na universidade: antes de serem profes

sorcs, eles foram estudantes. Essa mutaçao ocorreu uma 

HCraçao mais cedo, nos anos 1960 e 1970, e sob a ban

deira do "estruturalismo". Por ter participado desse movi

lllcnto, eu deveria sentir-me responsavel pelo estado atual 

da disciplina? 

Quando cheguei à França, no infcio dos anos 1960, os 

rstudos literarios universitarios eram dominados, torno a 

lcmbrar, por tendências bem diferentes das de hoje. Ao lado 

de uma explicaçao do texto (essencialmente uma pratica 
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empirica), pedia-se principalmente aos estudantes que se 

moldassem a um contexto hist6rico e nacional; os raros 

especialistas a fazer exceçao a essa regra ensinavam fora do 

territ6rio francês ou fora das cadeiras de estudos literarios. 

Antes de se interrogarem longamente sobre o sentido das 

obras, os doutorandos preparavam um inventario exaustivo 

acerca de tudo que as cercava: biografia do autor, prot6tipos 

possiveis das personagens, variantes da obra, além das rea

çôes provocadas por ela em seu tempo. Eu sentia a necessi

dade de equilibrar essa abordagem corn outras, corn as quais 

me familiarizei graças a leituras em lfnguas estrangeiras, a 

dos formalistas russos, dos te6ricos alemaes do estilo e das 

formas (Spitzer, Auerbach, Kayser) e dos autores do New 

Criticism americano. Pretendia também que, em vez de pro

ceder de maneira puramente intuitiva, fossem explicitadas as 

noçôes utilizadas na analise literâria; para esse fim, trabalhei, 

junto corn Genette, na elaboraçao de uma "poética", ou 

estudo das propriedades do discurso literario. 

A meu ver, tanto hoje quanto naquela época, a aborda

gem interna (estudo das relaçôes dos elementos da obra 

entre si) devia completar a abordagem externa (estudo do 

contexto hist6rico, ideol6gico, estético). 0 aumento da pre

cisao dos instrumentas de analise permitia estudos mais agu

dos e rigorosos; 0 objetivo ultimo, porém, permanecia a 

compreensao do sentido das obras. Em 1969, organizei, em 

colaboraçao corn Serge Doubrovsky, um col6quio de dez dias 
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, "l" tema cra "0 ensino da literatura", em Cérisy-la-Salle. 

Au 1cln hojc minha conclusao dos debates, acho-a bastante 

dr~>.lrtin~lada (é a transcriçao de uma intervençao oral), mas 

d~11o1 ncssc ponto. Eu procurava introduzir ali a idéia de uma 

J1ort ic1 c acrescentava: ''A desvantagem desse ti po de traba

lho r, digamos, sua modéstia, o fato de nao ir longe o sufi

drllte, nilo passando deum estudo preliminar, que consiste 

lltt'liS<lmcnte em constatar e identificar as categorias em jogo 

1111 tt·xto literârio, e nao a nos falar do sentido do texto."1 

Minha intençao (e a das pessoas que me cercavam na 

fpo~c·a) cra a de estabelecer um melhor equilfbrio interno e 

l'lilrrno, como entre teoria e prâtica. Entretanto, nao foi 

IUtllilll que as coisas se passaram. 0 espfrito de Maio de 68, 

qur nilo tinha propriamente em si nada a ver corn a orientaçao 

dtui cstudos literarios, transformou as estruturas universitarias 

, modificou profundamente as hierarquias entao existentes. 

0 ponteiro da balança nao se deteve num ponto de equilf

hrio, indo muito além na direçao oposta: hoje, prevalecem 

"'" 1thordagens internas e as categorias da teoria literaria. 

Tai mutaçao nos estudos universitarios de literatura nao 

podc ser explicada somente pela influência do estruturalis

mo; ou, se preferirmos, é necessario tentar compreender de 

uudc vern a força dessa influência. Agui, a concepçao subja

crntc que fazemos da literatura deve ser avaliada. No decor

rer do perfodo anterior, que durou mais de um século, a 

hl11t6ria literâria dominou o ensino universitario; isto é, 
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tratava-se essencialmente de um estudo de causas que con

duzem ao surgimento da obra: as forças sociais, polfticas, 

étnicas e psfquicas, das quais o texto literario supostamente 

deveria ser a conseqüência; ou, ainda, os efeitos desse texto, 

sua difusâo, seu impacta no publico, sua influência sobre 

outros autores. A preferência, assim, era concedida à inser

çâo da obra literâria numa cadeia causal. 0 estudo do senti

do, em contrapartida, era considerado corn muita suspeita. 

Esse estudo era criticado por nunca poder se tornar cientffi

co o bastante, sendo entâo abandonado a outros comentado

res, desvalorizados, a escritores ou a crfticos de jornais. A 

tradiçâo universitaria nâo concebia a literatura como, em 

primeiro lugar, a encarnaçâo de um pensamento e de uma 

sensibilidade, tampouco como interpretaçâo do mundo. 

Essa tendência de longa duraçâo pode ser reencontrada 

de maneira exacerbada na fase mais recente dos estudos lite

rârios. Decide-se neste momento (para citar apenas uma 

entre mil formulaç6es) que "a obra imp6e o advento de uma 

ordem em estado de ruptura corn o existente, a afirmaçâo de 

um reino que obedece a suas leis e l6gicas pr6prias" / ex

cluindo uma relaçâo corn o "mundo empfrico" ou a "realida

de" (palavras que s6 passam a ser usadas entre aspas). Dito 

de outra forma, a partir de agora, a obra literâria é represen

tada como um objeto de linguagem fechado, auto-suficiente, 

absoluto. Em 2006, na universidade francesa, essas generali

zaç6es abusivas ainda sâo apresentadas como postulados 
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""F.r.tdos. Sem qualquer surpresa, os alunos do ensino médio 

•'111TIIdcm o dogma segundo o quai a literatura nâo tem rela

"''o com o restante do mundo, estudando apenas as relaç6es 

do., l'kmentos da obra entre si. 0 que, nâo se duvida, contri

hui para o desinteresse crescente que esses alunos demons

li ;till pela filière littéraire:'} em poucas décadas, o numero 

Jhtssou de 33% para 10% dos inscritos no bac gerai! Porque 

f!litudar literatura se ela nâo é senâo a ilustraçâo dos meios 

tH'lTss~1rios à sua analise? Ao término de seu percurso, de 

l.tto, os estudantes de Letras se vêem diante de uma escolha 

hrutal: ou se tornam, por sua vez, professores de literatura, 

011 partem para o desemprego. 

1 k forma diferente do ensi no no primeiro e segundo 

waus, a universidade nâo obedece a programas comuns, o 

tJIIt' pcrmite encontrar, no ensino universitârio, representan-

• N.t França, a estrutura do ensino superior difere da brasileira. Ao 
lndo das universidades, existem as Grandes Escolas, destinadas, em 
pnudpio, a receber e a formar a elite intelectual do pafs. Ap6s o diplo
llht dl· conclusao do ensino médio, o aluno que escolhe nao entrar 
numa universidade pode se candidatar a freqüentar por 2 ou 3 anos os 
utrsos preparat6rios para as Grandes Escolas. Esses cursos, patrocina
tlm pl'lo Estado, dividem-se em 3 grupos importantes ou filières: o 
llln;'irio (destinado aos estudos de literatura, historia, filosofia, polfti
t'!l t'Ir.:.), o cientffico e o econômico/comercial. Entre as Grandes 
I~Nwlas, uma das mais prestigiadas é a École Normale Supérieure, que 
!t'Ill snlc em Paris. (N.T.) 
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tes das mais diversas, e mesmo das mais contraditorias, esco

las de pensamento. Permanece o fato de que a tcndência que 

se recusa a ver na literatura um discurso sobre o mundo 

ocupa uma posiçao dominante no ambiente universitario, 

exercendo uma influência notavel sobre a orientaçao dos 

futuros professores de literatura. A recente corrente da "des

construçao" nao levou a uma direçao diversa. Seus represen

tantes podem, de fato, se interrogar acerca da relaçao entre 

a obra, a verdade e os valores, mas apenas para constatar -

ou melhor, para decidir, pois eles o sabem previamente, tao 

forte é o dogma - que a obra é fatalmente incoerente e que, 

por isso, nao consegue afirmar nada, subvertendo assim seus 

proprios valores; e é a isso que eles chamam de desconstruir 

o texto. Diversamente do estruturalismo classico, que afasta· 

va a questao da verdade dos textos, o pos-estruturalismo 

guer de fato exarninar essa questao, mas seu comentario 

invariavel é que ela nunca recebera qualquer resposta. 0 

texto so pode dizer uma unica verdade, a saber: que a vercia

de nao existe ou que ela se mantém para sempre inacessfvel. 

Essa concepçao de linguagem estende-se para além da litera

tura e concerne, sobretudo nas universidades americanas, a 

disciplinas nas quais, anteriormente, a relaçao corn o mundo 

nao era contestada. Assim, a historia, o direito e mesmo as 

ciências naturais serao também descritas como gêneras lite

ratios, corn suas regras e convenç6es; assimilados à literatu

ra que supostamente so deveria obedecer às suas proprias 
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f'lllj\l'llt "'"· cssas disciplinas se tornaram, por sua vez, objetos 
ln h.Hio" l' .luto-suficientes. 

h1.111.1 l'LI sugcrindo que o ensino da disciplina deve se 

"l'''"'" 1111ciramcnte em prol do ensino das obras? Nao, mas 
tJIU' ~ .1da um dcve encontrar o lugar que lhe convém. No 

t'lllllllu '>uperior, é legftimo ensinar (também) as abordagens, 

tnllllllll'itos postos em pratica e as técnicas. 0 ensino médio, 

tfiU' 11.\o sc dirige aos especialistas em literatura, mas 

d lwlw., nâo pode ter o mesmo alvo; o que se destina a todos 

1 il ht n•ll ura, nao os estudos literarios; é precisa en tao ensi

;hU •HIIIcla c n:io estes ultimos. 0 professor do ensino médio 

fln\ !'IH;Irrcgado de Ulla das mais arduas tarefas: intetÎOtizar 

u tJIH' .1prcndeu na universidade, mas, em vez de ensina-lo, 

ftttn l 11111 que esses conceitos e técnicas se transformem 

IHIIII•t krramcnta invisfvel. Isso nâo seria pedir a esse profes

•m 11111 csforço excessivo, do quai apenas os mestres serao 

~lp~ttrs? Nao nos espantemos depois se ele nao conseguir 

r;nllli\ lo a contenta. 

A (onccpçao redutora da literatura nao se manifesta 

arrtHl'> nas salas de aula ou nos cursos universitarios;. ela 

tan1hé111 csta representada de forma abundante entre os JOt

tUtlhtLls que resenham livros, e mesmo entre os proprios 

tHil tilntTs. Devemos nos espantar? Todos esses crfticos pas

~iUittll pela cscola, muitos deles tambérn pelas faculdades de 

Lttru'<, onde aprenderarn que a literatura fala apenas de si 

tl\t!illlla c que a unica rnaneira de honra-la é valorizar o jogo 
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de seus elementos constitutivos. Sc os escritores aspiram ao 

elogio da crftica, eles dcvem se conformar a tai imagem, por 

mais palida que esta seja; de resto, muitas vczes os proprios 

escritores começaram como crfticos. Essa evoluçao é mais 

visfvcl na França do que no restante da Europa, e mais in

tensa também na Europa do que no restante do mundo. 

Podcmos nos perguntar ao mesmo tempo se nao encontra

mos ai uma das cxplicaç6es do fraco interesse que a litera

tura franccsa suscita hoje fora das fronteiras do pais. 

Numcrosas obras contemporâneas ilustram essa concep

çao formalista da literatura; elas cultivam a construçao enge

nhosa, os proccssos mecânicos de engendramento do texto, 

as simetrias, os ecos e os pequenos sinais cumplices. Todavia, 

essa concepçao nao é a unica tendência a dominar a literatu

ra e a critica jornalfstica na França no infcio do século XXI. 

Outra tendência influente encarna uma visao de mundo que 

poderfamos qualificar de niilista, segundo a quai os homens 

sao tolos e perversos, as destruiç6es e as formas de violência 

dizem a verdade da condiçao humana, e a vida é o advento 

de um desastre. Nao se pode mais, nesse caso, afirmar que a 

literatura nao descreve o mundo: mais do que uma negaçao 

da representaçao, ela se toma a representaçao de uma nega

çao. 0 que nao a impede de permanecer como objeto de 

uma crftica formalista: ja que, para essa crftica, o universo 

representado no livro é auto-suficiente, sem relaçao corn o 

mundo exterior, abrem-se as portas para sua analise sem que 
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'-" tr11lt.1 de intcrrogar sobre a pertinência das opini6es 

n p1 c·.· •. ts 110 livro, nem sobre a veracidade do quadro que 

,.,,. p111t.1. !\ historia da litcratura o mostra bem: passa-se 

1,11 dnll'lttc do formalismo ao niilismo ou vice-versa, e 

pud,·nt sc mcsmo cultivar os dois simultancamente. 

l'm sua vez, a tendência niilista conhece uma exceçao 

11111io1, que concerne ao fragmenta do mun do constituido 

prin .111tor cm si. Outra pratica literaria provém, corn efeito, 

th· 11111.1 :llitude complacente e narcfsica que leva o autor a 

dt·"~ 1 nn dctalhadamente suas men ores emoç6es, suas mais 

llltotgttificantes experiências sexuais, suas reminiscências 

11hii'. ltù cis: quanto mais repugnante, mais fascinante é o 

nmndn! Fabr mal de si, alias, nao destroi esse prazer, jaque 

u l'""cllcial é falar de si- o que se diz é secundario. A litera

flllil (11cssc caso, diz-se, preferencialmente, "a escrita") 

foi'IIOU-sc apenas um laboratorio no quai o autor pode estu

diU a si mcsmo a seu bel-prazer e tentar se compreender. É 

po~t'-fvcl qualificar essa terceira tendência, apos as do forma

IIMmtl c do niilismo, de solipsismo, de acordo corn essa teo

rla 1 ilosMica que postula que o si mesmo é o uni co ser exis

llllllr. !\ L.1lta de verossimilhança dessa teoria, de fato, a con

drn.t ;) marginalidade, mas isso nao impede que ela se torne 

Unt prngrama de criaçao literaria. Uma de suas variantes 

rNrntcs é o que se chamade "autoficçao": o autor continua 

a itr dnlicar à evocaçao de seus humores, mas, além disso, se 

llhr.-a de todo constrangimento referencial, beneficiando-se 
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assim tanto da suposta independência da ficçao quanto do 

prazer engendrado pela valorizaçao de si. 

Niilismo e solipsismo sao claramente solidarios. Ambos 

repousam na idéia de que uma ruptura radical separa o eu e 

o mundo, isto é, de que nao existe mundo comum. S6 posso 

declarar a vida e o universo como totalmente insuportaveis 

se previamente me excluo deles. Reciprocamente, s6 decido 

me dedicar exclusivamente à descriçao de minhas pr6prias 

experiências se considera o restante do mundo sem valor e 

indiferente a mim. Essas duas visôes de mundo sao, portan

to, igualmente parciais: o niilismo omite a inclusao de um 

lugar para si mesmo e para os que lhe sao semelhantes no 

quadro de desolaçao por ele pintado; o solipsismo negligen

cia a representaçao do contexto humano e material que o 

torna possfvel. Niilismo e solipsismo mais completam a 

escolha formalista do que a refutam: a cada vez, mas a partir 

de modalidades diferentes, é o mundo exterior, o mundo 

comum a mim e aos outros, que é negado e depreciado. É 
devido a isso que, cm grande parte, a criaçao contemporâ

nea francesa é solidaria da idéia da literatura que se pode 

encontrar na base do ensino e da crftica: uma idéia absurda

mente restrita e empobrecida. 
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A !t'se scgundo a qual a literatura nao mantém ligaçao 

tiMillllt .ttiva corn o mundo, e que, por conseguinte, sua apre

"'tl\411 11.1o dcve levar cm conta o que ela nos diz do mundo 
' 

ldn r nem uma invençao dos professores de Letras atuais 

ftlhl 11111a contribuiçao original dos estruturalistas. Essa tese 

ttm utWI historia longa e complexa, paralela ao advento da 

tnodrmidade. Para melhor compreendê-la, podendo obser

v•~lit it partir de seu exterior, gostaria de evocar brevemente 

ICIUI !ïllas principais etapas.3 

l'Ma começar, deve-se dizer que, dentro do que corn bas

•tur iKt'rto chamamos de teoria classica da poesia, a relaçao 

IOHI o 1111111do exterior é afirmada corn grande força. Algumas 

ti111 l1'mnubs utilizadas pelos Antigos para ilustrar essa idéia 

llo lllillltidas e repetidas fartamente, mesmo jase tendo per

tlhlu o sentido dado por seus autores, a saber: segundo 

ArhMllt'lcs, a poesia é uma imitaçao da natureza, e, segundo 



T zvETAN ToooRov 

Horacio, sua funçao é agradar e instruir. A relaçao corn o 

mundo encontra-se, assim, tanto do lado do autor, que deve 

conhecer as realidades do mundo para poder "imita-las", 

quanta do lado dos leitores e ouvintes, que podem, é claro, 

encontrar prazer nessas realidades, mas que delas também 

tiram liç6es aplicaveis ao restante de sua existência. Na 

Europa crista dos primeiros séculos, a poesia serve principal

mente à transmissao e à glorificaçao de uma doutrina da quai 

ela apresenta uma variante mais acessfvel e mais impressio

nante, mas ao mesmo tempo menos precisa. Ao se libertar 

dessa pesada tutela, ela é imediatamente relacionada aos cri

térios antigos. A partir do Renascimento, pede-se à poesia 

que seja bela, mas a pr6pria beleza se define pela verdade e 

sua contribuiçao ao bem. É fâcil nos lembrar dos versos de 

Boileau: "Nada é mais belo do que o verdadeiro, apenas o 

verdadeiro é amavel." Essas formulas sao indubitavelmente 

percebidas como insuficientes, mas, em vez de rejeita-las, nos 

contentamos em acomoda-las às circunstâncias. 

Os tempos modernos vêm abalar essa concepçao de duas 
maneiras distintas, ambas ligadas ao novo olhar que incide 
sobre a progressiva secularizaçao da experiência religiosa e 

uma concomitante sacralizaçao da arte. A primeira maneira 
consiste em retomar e revalorizar uma antiga imagem: o 
artista criador, comparavel ao Deus criador, engendra con

juntos coerentes e fechados em si mesmos. 0 Deus do 
monotefsmo é um ser infinito que produz um universo fini
ta; ao imita-Jo, o poeta se assemelha ao deus que fabrica 
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oht•·to~ finitos (a comparaçao mais freqüente é feita corn 
Jltllllll'llït). Ou ainda, o gênio humano, sublunar, imita o 

t .rttt•• ~uprcmo, origem de nosso mundo. A idéia de imita

\tl" (· llLIIJtida, mas seu lugar nao esta mais entre a obra, pro

~tuto ltnito, e o mundo; ela se situa doravante na açao de se 

pwdut.ir, no primeiro caso, um macrocosmo; no segundo, 
Ulll lttlnocosmo, mas sem qualquer obrigaçao de semelhan

~!1111•~ rcsultados. 0 que é exigido de cada um é a coerência 

dt! tut.t niaçio, nao uma correspondência qualquer da obra 
tallit .tlr,o que ela nao é. 

A idéia da obra como um microcosmo ressurge no infcio 
tbt l{rtLtsccnça italiana, corn, por exemplo, o cardeal Nicolau 
tl~ ( .u'>a, tc6logo e fil6sofo, que escreve em meados do sécu
lu X V: "() homem é um outro Deus [ ... ] enquanto criador de 
ptlllultllt'llto e das obras de arte." Leon Battista Alberti, te6-
rhw dns ;utes, afirma, por sua vez, que o artista de gênio, 
8ph1tuttdo ou esculpindo seres vivos, se distinguia como um 
1\Jtro deus entre os mortais". Dir-se-a paralelamente que 
Dfllli é o primeiro dos artistas: "Deus é o poeta supremo, e o 
mundu é scu poema", afirma Landino, neoplatônico floren
thtu. Jiss;l imagem se imp6e progressivamente nos discursos 
l('l!tLn da arte e serve para a glorificaçao do criador humano. 
Â rnrt ir do século XVIII, ela passa igualmente a orientar o 
dl!itlll'ill tTftico descritivo, graças à influência de uma nova 
ftlu~tnt ia, a de Leibniz, que introduz as noç6es de mônada e 
dt IIHttldo possfvel: o poeta ilustra essas categorias, ja que 
lfht 11111 mundo paralelo ao mundo ffsico existente, um uni
verlin Lîo indcpendente quanta coerente. 
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A segunda maneira de romper corn a visao classica con

siste em dizer que o objetivo da poesia nao é nem imitar a 

natureza nem instruir e agradar, mas produzir o belo. Ora, o 

belo se caracteriza pelo fato de nao conduzir a nada que 

esteja para além de si mesmo. Essa interpretaçâo da idéia do 

belo, imposta a partir do século XVIII, é em si mesma uma 

laicizaçao da idéia de divindade. É nesses termos que, ao fim 

do século IV, Santo Agostinho descreve a diferença entre os 

sentimentos que dedicamos a Deus e aos homens: ao passo 

que podemos usar qualquer coisa ou qualquer ser corn vistas 

a obter um fim que transcenda essa coisa ou esse ser, a Deus 

apenas devemos nos contentar em fruir, isto é, temos de 

ama-lo em si mesmo. Deve-se dizer que, ao trazer a distinçao 

agostiniana entre usar e fruir para o campo profano das ati

vidades puramente humanas, os te6ricos do século XVIII 

promovem tao-somente a inversao do gesto do proprio 

Agostinho, que transpunha as categorias platônicas para o 

domfnio religioso. É Platâo guern define o bem supremo 

como aquilo que basta a si mesmo: aquele que é animado 

por esse bem supremo possui, "de maneira plena e inteira, a 

mais acabada suficiência" e, desse modo, "nao necessita de 

mais nada".4 É também Platao guern convida à contempla

çao desinteressada das idéias, e é igualmente a ele a guern se 

recorre, 22 séculos mais tarde, para reivindicar tai interpre

taçao do belo. Nao é mais o criador que, em sua liberdade, 

se aproxima de Deus; é a obra em sua perfeiçao. 
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HnuiLado dessas mutaçôes: nos séculos XVIIe XVIII, a 

tlllll«'lllpL~<Jîo cstética, o jufzo de gosto e o sentido do belo 
lift i\11 111~1 it ufdos como entidades autônomas. Nao que os 

hmuett~ das épocas anteriores nao tivessem sido sensfveis 

tllntu '' helcza da natureza quanto à das obras de arte; antes, 
pmtHII ~ a menos que se situassem na perspectiva platônica 

ftd tJUnl o belo se confunde corn o verdadeiro e o bem -, 

fllllllt'xperiC:ncias constitufam apenas uma faceta de uma ati

vld~tlh· naja finalidade principal esta em outro lugar. 0 cam

'UIIf~t P' 1dc ad mir ar a be la forma de seu instrumenta agrfco
ht, nl1Hi t"ssc instrumenta deve ser antes de tudo eficaz. 0 

nuhu• aprccia a decoraçao de seus palacios, mas o que ele 

tiUl'l' r111 primeiro lugar é que essa decoraçao ilustre seu nfvel 
Mitai ,, scus visitantes. 0 fiel se encanta corn a musica que 

fi~Utu na igreja, assim como corn a visao das imagens de 

Dt~l!i r dos santos, mas essas harmonias e representaçôes sao 
,..tl\11 a serviço da fé. Reconhecer uma dimensao estética em 

Mdu11 os tipos de atividades ede produçao é uma caracterfs

ÎIA humana universal. 0 fato novo, surgido na Europa do 
MGulo XVIII, sera o de isolar esse aspecto secundario de 

Mûltlplas atividades, instituindo-o como encarnaçao de uma 

Îftkll ntitude, a contemplaçao do belo, atitude ainda mais 

Umlrâvcl por tomar seus atributos de empréstimo ao amor 
dt llrus. Como conseqüência, pedir-se-a aos artistas que 

Pfuduzam objetos que lhe sejam exclusivamente destinados. 

lttll nova perspectiva sera elaborada nos escritos de 
lh!iftrsbury e Hutcheson, na Inglaterra; ela levara à criaçâo 
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do proprio termo "estética" (literalmente, "ciência da per

cepçao"), em 1750, num tratado de Alexander Baumgarten 
dedicado à nova disciplina. 

0 que ha de revolucionario nessa abordagem é que ela con
duz ao abandono da perspectiva do criador para adotar a do 
receptor, que, por sua vez, so tem um unico interesse: contem
plar belos objetos. Essa mutaçao tem varias conseqüências. 
Primeiramente, separa cada "arte" da atividade da quai era ape
nas um grau superlativo; essa atividade se vê a partir de entao 
devolvida aos domfnios, radicalmente diferentes, do artesanato 
e da técnica. Visto a partir da perspectiva da criaçao ou da fabri
caçao, o artista é apenas um artesao de melhor qualidade: os 
dois praticam o mesmo offcio, corn um pouco mais ou um 
pouco menos de talento. Ora, se nos situamos do lado de seus 
produtos, o artesao se op6e ao artista, pois, se um cria objetos 
utilitarios, o outro cria objetos a serem contemplados apenas 
pelo prazer estético proporcionado; um obedece a seu interes
se, e o outro permanece desinteressado; um se situa sob a logi
ca do usar, e o outro, na do fruir; e, por fim, um permanece 
puramente humano, e o outro se aproxima do divino. Segunda 
conseqüência: as artes, que até entiio se ligavam cada uma à 

sua pratica de origem, passam a ser reunidas em torno de 
uma mesma categoria. Poesia, pintura e musica so podem ser 
unificadas se as situamos na otica da recepçao, correlativa à 
mesma atitude desinteressada chamada a partir deste mo
mento de estética. 

Um termo como "belas-letras" ainda mantém essa cone

xao corn a pratica nao-artfstica (existem "letras" que nao sao 
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''lwl.tr,")_ <) lm·smo vale para "belas-artes": a lembrança das 

rilln 111 d1t.1rias, ou mecânicas, ainda é forte. Uma vez adota
tln ri lit tV.l pnspcctiva, 0 adjetivo "belo" nao Sera mais indis

tWII!t,\Vi'l, <'a cxpressao se tornara um pleonasmo, jaque a 

"ni u·" p;l\sa a scr dcfinida como aspiraçao ao belo. Os anti-

1"" lloll;tdos sobre a arte eram essencialmente manuais de 

trhtiJI\11, i nst rw;ocs endereçadas ao poeta, ao pintor, ao musi

fli, A p.11 tir de en tao, a preocupaçao passa a ser a descriçao 

du pitt( (''>'>1' de pcrcepçao, a analise do jufzo de gosto, a ava

Ua\!ln do v;tlor cstético. 0 ensino de Letras, na França, ilustra 

fll!l~ P•'""agcm corn cern anos de atraso: ao passo que até 
ft\tMdt'" d11 século XIX esse ensino era oriundo da retorica 

(liJIII'Ihk '>t' como escrever), a partir desse momento é ado

lltill 1-1 pnspcctiva da historia literaria (aprende-se como ler). 

Cun-.cqiiência imediata: separadas do contexto de sua 

lflll~Jîln, ,,s artcs exigem o estabelecimento de locais em que 

',JIIfiiUll scr consumidas. Para os quadros, sao instalados 
~~aiOtN. ~akrias e museus: o Museu Britânico abre suas por

tlt tHil 17JJ, os Uffizi e o Vaticano em 1759, e o Louvre em 
17V 1. A conccntraçao num so local de quadros, destinados 

QfiMithtltlll'tltc a assumir funç6es as mais diversas nas igrejas, 

~JIIALiu'l c n:sidências particulares, os reserva para um unico 
\tatu 11 dl· sncm contemplados e apreciados apenas por seu 
ulm ('O,I (;1 ico. A hierarquia entre senti do e beleza se in verte: 

1 qur c'la dcscjavel (a qualidade de execuçao) torna-se ne

~tlïiïlrio; o que era necessario (a referência teologica ou 

Mhiilt'tf:it ;1) passa a ser meramente facultativo. A ponto de o 
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cimacio do museu ou da galeria se tornar o que transforma 

um objeto qualquer em obra de arte: para que seja disparada 

a percepçao estética, basta que o objeto seja exposto num 

desses lugares. 0 encadeamento automatico entre esse gêne

ro de local e essa forma de percepçao impôs-se corn evidên

cia desde que Marcel Duchamp colocou seu famoso mict6-

rio num lugar destinado às obras de arte: apenas pelo local 

em que se encontra, ele se tornou obra de arte, ao passo que 

seu processo de fabricaçao de modo algum corresponde ao 

de uma escultura ou de um quadro. 

Numa palavra, os dois movimentos que transformam no 

século XVIII a concepçao de arte, isto é, a assimilaçao do 

criador a um deus fabricante de microcosmo e a assimilaçao 

da obra a nm objeto de contemplaçao, ilustram a progressi

va secularizaçao do mundo na Europa ao mesmo tempo em 

que contribuem para uma nova sacralizaçao da arte. Nesse 

momento da historia, a arte encarna tanto a liberdade do 

criador quanto a sua soberania, sua auto-suficiência e sua 

transcendência corn relaçao ao mundo. Cada um dos movi

mentos consolida o outro: a beleza se define como aquilo 

que, no piano funcional, nao tem fim prâtico, e também 

como o que, no piano estrutural, é organizado corn o rigor 

de um cosmo. A ausência de finalidade externa é, de algum 

modo, compensada pela densidade das finalidades internas, 

ou seja, pelas relaç6es entre as partes e os elementos da obra. 

Graças à arte, o ser humano pode atingir o absoluto. 
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Q u.tudo l'"ssamos da pcrspectiva da produçiio para a da 

ffilljl\iîn, ;HJmentamos a distância que separa a obra do 

mlllhlo do quai fala e sobre 0 quai age, ja que se guer per

Hhlclrt ;1 partir de entao em si mesma e por si mesma. Essa 

IVDIU\Ao e~t;1 por sua vez ligada à profunda mutaçao pela 

••ltht'-~a a sociedade européia daquela época. 0 artista 

Jt rruv,rcssivamente de produzir suas obras mediante a 

•ôntruda de um mecenas, destinando-as entao ao publico 

tH il!l ndquire: é o publico guern passa a ter as chaves de seu 

llft!I!IO. 0 que estava reservado a poucos toma-se acessfvel 

&,10\ltHii o que cstava submetido a uma hierarquia rfgida, a 

âlt~reju t'a do poder civil, poe em pé de igualdade todos os 

Blli t'llll .. umidores. 0 espfrito das Luzes é o da autonomia 

tlt hitlividuo; a arte que conquista sua autonomia participa 

Îl ffli'IIIIIO movimento. Se o artista se toma a encarnaçao do 

llitvltfuo livre, sua obra também vaise emancipar. 



T ZVETAN TODOROV 

Ao instalarem de forma resoluta as artcs sob o regime do 

belo, os pensadores do século XVIII nao procuram, porém, 

cortar suas relaç6cs corn o mundo; a arte nao se tornou 

estranha à vcrdade e ao bem. Nesse aspecta, eles seguem a 

interpretaçao platônica: o belo material nao é sen5.o a mais 

superficial manifestaç5.o da beleza, que, por sua vez, se refere 

à beleza das aimas e daf à beleza absoluta e eterna, que tanto 

engloba as praticas humanas cotidianas - ou seja, a moral 

- quanta a busca pelo conhecimento - ou seja, a verdade. 

Shaftesbury, primeiro a transpor para a descriç5.o da arte o 

vocabulario religioso da contemplaçao e da auto-suficiência, 

apresenta a arte, entretanto, como um meio para apreender 

a harmonia do mundo e ascender à sua sabedoria. A partir 

daf, ele pode afirmar: "0 que é belo é harmonioso e propor

cional. 0 que é harmonioso e proporcional é verdadeiro, e o 

que é ao mesmo tempo belo e verdadeiro é, por conseguin

te, agradavel e born. "5 0 processo de percepçâo e a açâo dos 

sentidos n5.o esgotam a experiência dita estética, e menos 

ainda porque a arte considerada habitualmente como exem

plar, a poesia, nâo é em sua essência relativa à visâo nem à 

audiçâo, mas exige a mobiliz~çâo do espfrito: a beleza da 

poesia sustenta-se em seu sentido e nâo pode ser separada de 

sua verdade. 

Esses pensadores nâo renunciam, portanto, a 1er as obras 

literarias como um discurso sobre o mundo, mas procuram, 

especialmente, distinguir entre duas vias, a dos poetas e a 

dos cientistas (ou fil6sofos), cada uma delas corn suas vanta-
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ll~'llll, tll'lll q111· nma scja infcrior à outra: duas vias que con

tllll•'lll .11' lllt'~lno objctivo, uma melhor compreensâo do 

lttllll!'lll ,. do lllttiHJo, uma sabedoria mais ampla. Um dos 

tnllllfll 1 lh .1 \t' dcdicar à confrontaç5.o desses dois rn odos de 

llüHhvt 11111'111 o é o singular fil6sofo, historiador e ret6rico de 

Nàpolc•~t, ( ;1.1111hattista Vico, que distingue entre linguagem 

fMIU!htl c llnguagem poética. Ele projeta, é verdade, a lin

ptliflll po(;t ica nas primeiras eras da humanidade, mas con

ahf talllht•llt que as duas linguagens sejam simultâneas; elas 

11 Uflô!'lll tïlliT si do mesmo modo que o universal e o par

li\thm "1·: llltpossfvel ao homem ser ao mesmo tempo poeta 

'"'''"II'>IL 11 "uhlime; a razâo poética se op6e a que isso ocor
fll d., 1.11 o, ;Jo passo que a mctaffsica separa o espfrito dos 

llttthlu11, .1 L1nddadc poética quer, ao contrario, mergulhâ

iiJfttliitti ,,o passo que a metaffsica se eleva às idéias univer

IIÎit il l;Hnldadc poética se dedica aos casos particulares", 

ell' etn J\ Ciência Nova (1730).6 

r ,, ativitbde artfstica relacionando-a à atividade da 

••otln t~ tamhém uma das principais tarefas a que se dedica 

llumyllttt·n nas Meditaçoes Filos6ficas sobre a Poesia (1735) 

aBt I!Jffltt ,, ( 1750). Discfpulo de Leibniz, ele concebe o 
... ·· -~~ ~111110 o criador de um mun do possfvel entre outras e 

· Ul.t 11 pnspcctiva cstética que privilegia a percepçâo em 

. .. flltiPIIIo d;J criaç5.o. Assim como a ciência, a estética é 

va ,,o tOilhecimento, mas (contrariamente ao que suge

lliMtllll.ts r~··rrnulas) nâo se trata de um conhecimento 

htL 11'111 as caractcrfsticas de um "analogo da razâo" e 
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produz o "conhecimento sensfvel"/ Esse conhecimento é 

acessfvel a todos os homens e nâo apenas aos fil6sofos, pois 
ele nos revela a individualidade de cada coisa. A verdade à 

quai conduz é, portanto, de natureza diversa daquela das 

ciências: nâo é uma verdade que se estabelece apenas entre as 

palavras e o mundo, mas implica a adesâo de seus utilizado

res; o nome que lhe convém é o de "verossimilhança", e seu 

efeito é "produzido pela coerência interna do mundo cria

do". A abstraçâo apreende o gerai ao custo, porém, de um 

empobrecimento do mundo sensfvel; a poesia capta sua 

riqueza, mesmo que as conclus6es às quais chega careçam de 

clareza; o que ela perde em acuidade, ganha em vivacidade. 

Lessing, o grande autor do Iluminismo alemâo que viria 
dedicar varias obras à analise das artes, também combina 

duas teses. Por um lado, o que faz a especificidade da obra de 

arte é seu anseio de produzir o belo; ora, o belo se define 

como uma harmonia de seus elementos constitutivos sem 
submissâo a um objetivo exterior. Por outro, a obra partici

pa de um conjunto mais amplo de praticas que têm como 

objetivo buscar a verdade do mundo e de conduzir os 

homens em direçâo à sabedoria. Assim, Lessing escreve no 

Laocoonte (1766): "Gostaria que fosse aplicado o nome de 

obras de arte apenas àquelas obras em que o artista pode se 

mostrar como artista, nas quais produzir o belo tenha sido 

seu primeiro e unico anseio. Todas as obras que mostrem 

traços perceptfveis de convenç6es religiosas nâo merecem o 

nome de obra de arte, porque nesses casos a arte nâo foi pro-
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dlf;hl,t IHII '>1 pr<'1pria, nâo passando deum meio auxiliar da 

Jt>IIMti\o, p1 !'o1. upando-se hem mais corn a significaçâo do 

tf\tP t 11111 .1 hck:~.a das representaç6es sensfveis que ela pro

l'üflih!ll,t. "" Nesta passagem, que contém a formula "a arte "'!tl llll'~<llta", talvcz a origem de "a arte pela arte", Lessing 
IÎtftflflt,t ,, "llhmissiio às exigências do belo como traço dis

lattvu d.t .111 c. Ncm por isso ele renuncia a inscrever a arte 

fil etntro d.ts atividades representativas ("essa imitaçâo que 

fi fl!l!.llll.l da artc do poeta", ele escreve), chegando a defi

llf 8 ftiiiiiiLI como a arte que "imita" no espaço, ao passo 

f111 tt I"H''-1.1 "imita" no tempo. 
Do 111!''-.IIIO modo, em a Dramaturgia de Hamburgo 

U~111), l1·.,.,ing compara o trabalho do escritor ao do 

liltllm qtH' Lthrica um mundo coerente- mas autônomo, 

P\lltHio c1n que os fenômenos estariam encadeados em 

ÙINIIII LI daquela do nosso mun do, mas ao quai nâo 

111r11os cstreitamente encadeados"; um mundo em 

~tlnrtdcntcs da açâo nasçam como necessarios em cada 

dl&t'lll, c que as paix6es de cada um correspondam 

l'Ille a st·u carater. Nesse sentido, a obra escapa a seu 

qur '' t·scrcvc como que ditado por suas pr6prias per
llN: Nlla vndade reside em sua coerência. Longe de 

ny, 110 l'lltanto, a tentaçâo de ver na obra de arte um 

dt> 'iill'>l nu; 5o que en contrasse seu fim em si mesmo. 

1 c· nnitar a partir de um anseio é o que distingue o 

duN pcqucnos artistas, que escrevem por escrever e 

1 IH'I llllltar, que se contentam corn o pequeno prazer 
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ligado ao uso de seus talentos e que fazem de seus talentos 

todo seu anseio." A preocupaçao em primeiro lugar corn o 

belo é o que distingue arte e nao-arte; mas se contentar corn 

esse objetivo ou ter anseio mais elevado é o que separa a 

pequena da grande arte, a labuta dos gênios: "Nada de gran

de advém do que nao é verdadeiro. "9 

É por essa razao - depois de ter tomado a precauçao de 

lembrar que a verdade poética nao é igual à dos cientistas, 

se aproximando mais da "verossimilhança" aristotélica -

que Lessing pode fazer o elogio de seus autores preferidos 

precisamente pela verdade a que se pode chegar por meio 

deles. 0 que faz de Shakespeare um grande dramaturgo é o 

fato de ele possuir "uma visao profunda sobre a essência do 

amor": seu Otelo é um "manual completo sobre esse triste 

frenesi" que é o amor. 0 que Eurfpides aprendeu corn 

S6crates nao foi uma doutrina filos6fica ou maximas 

morais, mas a arte de "conhecer os homens e se conhecer a 

si mesmo; estar atento às nossas sensaç6es; buscar e amar 

em tudo os caminhos da natureza que sejam os mais retos e 

os mais curtos; julgar ca da coi sa segundo se us anseios. "10 E 

é por essa razao que Eurfpides, por sua vez, soube escrever 

tragédias imortais. 

0 conjunto dessas noç6es sera retomado e refundido na 

Crftica da Faculdade do ]uizo, de Kant (1790), que influen

ciara toda a reflexao contemporânea sobre a arte, sempre 

mantendo essa dupla perspectiva; o belo é desinteressado, 

ao mesmo tempo em que é um sfmbolo da moralidade. 0 
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kJiu lliln pntk sn cstabelecido objetivamente, uma vez que 

JttH\IfÎIII d• · 11111 j u izo de gosto e reside, portanto, na subjeti

vhlit~k d., .. ki 1 ores ou espectadores; mas ele po de ser reco

nht~lhl" l'<'l.t ILtrmonia dos elementos da obra e tornar-se 

liJPhl dl' lllliSl'liSO. 

l!tlinlltLtlltos um testemunho do impacto imediato des-

• iliOhl~< 110 di.lrio fntimo de Benjamin Constant, que, 

lllftlJ'htiiiLtd" por Germaine de Staël, passa alguns dias do 

fiNiu 1ln '"'" de 1804 em Weimar. Em 11 de fevereiro, ele 

llùtil! ~'l•lltt.tr l0111 Robinson, aluno de Schelling. Seu traba

llltuht~• ,, ~·~t,;l ica de Kant. Idéias muito engenhosas. A arte 

.... tHil', (' '.l'Ill ohjctivo; todo objetivo desnatura a arte. 

litt d rHII' ;tt inge o objetivo que nao tem." É a primeira 

tl 1.1 tonltccida cm francês da expressao "a arte pela 

l mu" J, ~~··', sc vê que é necessario distinguir entre varios 

dt' ''nhj1·tivo": aquele que o artista da previamente a si 

llillt '' intcnçao de se tornar ilustre (equivalente aos 

d;t cducaçiio religiosa, recusada por Lessing) e 

hH'tTIIIl' a toda obra de arte, em especial às superio

(la ohtw> dos gênios, que Lessing opunha aos pequenos 

. A,, l'SlTcvcr sobre a tragédia, um quarto de século 

little, ( :onstant tornara seu pensamento mais preciso: 

An Îlllprcgnada de doutrina, e servindo a desdobra

lllmùficos, é um contra-senso do ponto de vista 

, .. , mas isso nilo significa que a obra nao venha a agir 

o rllpirito de scu leitor: "A instruçao nao sera o objeti

n r•kito do quadro." 11 
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Inimigo do didatismo na literatura, Constant niio a con
sidera, no entanto, como separada do mundo: niio somos 

obrigados a escolher entre esses dois extremos. Ele situa a 

pratica literaria no cerne dos outros discursos publicos, 

como deixa claro esta passagem datada de 1807: ''A litera
tura refere-se a tudo. Niio pode ser separada da polftica, da 

religiiio, da moral. É a expressiio das opini6es dos homens 

sobre cada uma das coisas. Como tudo na natureza, ela é ao 
mesmo tempo efeito e causa. Imagina-la como fenômeno 

isolado é niio imagina-la. "12 Por conseguinte, "poesia pura" 

niio existe: toda poesia é necessariamente "impura", pois 

necessita de idéias e valores; ora, tanto um quanto outro 

niio lhe pertencem propriamente. Nisso, Constant perma

nece fiel às idéias de sua companheira Germaine de Staël, 

que, em 1800, publicou uma obra intitulada, significativa
mente, Da Literatura Considerada em Suas Relaçoes com as 

Instituiçoes Sociais. Nesse livro, ele considera a noçiio de 

literatura "na acepçiio mais ampla, isto é, abrangendo em si 

os escritos filos6ficos e as obras de imaginaçiio, enfim, tudo 

que concerne ao exercfcio do pensamento na forma de es
critos, excetuando-se as ciências ffsicas. "l.l Literatura de 

imaginaçiio e escritos cientfficos ou filos6ficos siio distintos, 

mas dentro de um gênero comum; uns e outros dependem 

do mundo e agem sobre ele, contribuindo para a criaçiio de 
uma sociedade imaginaria habitada pelos autores do passa
do e os leitores do porvir. 
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Utlt~ a t·stl'tica dos iluministas, encarnada em diversos 

1'«11 Shaftesbury, Vico, Baumgarten, Lessing, Kant, 

Ille de Staël ou Benjamin Constant, teve êxito em 

t'ri!jr cquilfbrio instavel: por um lado, diversamente 

ltutiltN l'L~ssicas, ela desloca o centro da gravidade da 

à heleza, afirmando a autonomia da obra de arte; 

c:ssa estética nunca ignora a relaçiio que liga as 

au tral: cbs ajudam a conhecê-lo e agem reciproca

!iuhrc de. A arte continua a pertencer ao mundo 

"'"" homcns. A esse respeito, a estética romântica 
a partir do infcio do século XIX niio introduz qual-

fUfllllnt notavel. Aos olhos dos prirpeiros românticos 

r pr6ximos de Germaine de Staël ede Constant: os 

Sthley,el, Schelling, Novalis-, a arte continua a ser 

hrl'lllll'llto do mundo. Se novidade ha, essa esta no 

dl' v.tlor que eles atribuem aos diferentes modos de 
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conhecimento. Aquele ao quai sc ;lsu·tHk através da arte 

parece-lhes superior ao da cil-nci;l: pm llïllltlciar aos proce

dimentos comuns da razâo c ton~;n o cltninho do êxtase, 

esse conhecimento da assim accsso a 11111:1 scgunda rcalidade, 

proibida a os senti dos e ao in tc lect o, liLl is esscncial ou mais 

profunda do que a primeira. Dcvc sn ktnbrado, no cntanto, 

que é nesse mesmo momcnto que o prcstigio da ciência 

come ça a crescer vertiginosJ.mcn tc; é sent surprcsa que se vê 

a reivindicaçao romântica nilo cncontrar nenhum eco fava

ravel na sociedade contempor:lnea. 

A propria doutrina da "arte pela artc", que sc desenvol

ve entao na Europa como rcsposta ùs idt.'·i:1s provcnientes da 

Alemanha, nao deve ser toma da ctn sl·nt ido literai. Poder

se-ia crer, por exemplo, que Baudcbire- que toma para si 

o pape! de porta-voz dessa tendência na scgunda metade do 

século - se recuse a considcrar a poesia como caminho 

para o conhecimento do mundo, j::i que declara: "A poesia 

( ... ) nao tem como objeto a vcrdadc, ela nilo tcm senao a Si 

mesma. Os modos de demonstraçao de verdadc sao outros 

e estao em outro lugar. A Verdadc rüo tem nJ.Ja a fazer corn 

as canç6es. "14 

No entanto, tai nao é o scntido profundo do compro

misso de Baudelaire. 0 que elc qua é scr pOL:ta; mas, para 

ele, ser poeta é uma missâo que implica "altos dcveres". Se a 

poesia nao deve se submeter à procura da vndadc c do bem, 

é porque ela é em si mensageira de uma vcrdadc c de um 
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bem superiores àqueles que podemos encontrar fora dela. 

Baudelaire permanece fiel a Kant ao afirmar (numa carta a 

Toussenel): "A imaginaçao é a mais cientifica das faculdades, 

porque apenas ela pode compreender a analogia universal'', 

ou quando escreve: "A imaginaçao é a rainha do verdadei

ro". A obra do artista participa do conhecimento do mundo. 

É por essa razao que Baudelaire aplaude sua capacidade de 

"conhecer os aspectas da natureza e as situaç6es do ho

mem." É também por isso que ele exige que seus contempo

râneos, pintores e poetas, sejam "modernos", que eles nos 

mostrem poéticos "em nossas gravatas e nossas botas enver

nizadas"; e ele proprio anseia realizar esse programa em suas 

obras poéticas. Essa procura da verdade nao explica tudo de 

um poema (ha também as "exigências de monotonia, de 

simetria e de surpresa"), 15 mas ela é irredutivel e, a os olhos 

do proprio Baudelaire, primordial. 

Se os poetas têm verdadeiramente como missiio revelar 

aos homens as leis secretas do mundo, nao se pode mais 

dizer que a verdade nao tem nada a ver corn suas canç6es. 

Nem por isso Baudelaire se contradiz. A arte e a poesia se 

referem à verdade, mas a verdade da arte niio tem a mesma 

natureza que aquela aspirada pela ciência. Baudelaire pensa 

numa de suas verdades quando ele a reivindica, e em outra 

quando a recusa. A ciência enuncia proposiç6es as quais des

cobrimos serem verdadeiras ou falsas quando confrontadas 

aos fatos que procuram descrever. 0 enunciado "Baudelaire 
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escreveu As Flores do Mal" é verdadeiro nesse sentido da 
' 

mesma forma que "a agua entra em ebuliçâo a cern graus", 

mesmo sabendo que ha também as diferenças logicas entre 

essas duas proposiçôes. Trata-se aqui de uma verdade de cor

respondência ou de adequaçâo. Quando, ao contrario, 

Baudelaire diz que "o Poeta é semelhante ao principe das 

alturas", ou seja, ao albatroz, é impossfvel proceder a uma 

verificaçâo. Porém, Baudelaire nâo diz uma tolice, pois o 

que ele procura é nos revelar a identidade do poeta; desta 

vez, ele aspira a uma verdade de desvelamento, tentando pôr 

em evidência a natureza de um ser, de uma situaçâo, de um 

mundo. Em cada uma dessas situaçôes, uma relaçao se esta

belece entre as palavras e o mundo, mas as duas verdades 

nâo se confundem. Em outro momento, Baudelaire indica 

um meio para distinguir os dois tipos de conhecimento, des

crevendo o trabalho do artista: "Nâo se trata para ele de 

copiar, mas de interpretar numa linguagem mais simples e 

mais luminosa." Da mes ma man eira, ele dira que o poeta 

nâo é senâo "um tradutor, um decifrador". 16 A diferença se 

situaria, portanto, entre copiar (ou descrever) e interpretar. 

A partir daf, pode-se concluir que nao somente a arte 

conduz ao conhecimento do mundo, mas que ao mesmo 

tempo revela a existência dessa verdade cuja natureza é 

diversa. Na realidade, essa verdade nao !he pertence exclusi

vamente, ja que constitui o horizonte dos outros discursos 

interpretativos: historia, ciências humanas, filosofia. A pro-
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pria beleza nâo é uma noçâ.o nem objetiva (que possa ser 

estabelecida a partir de indfcios materiais) nem subjetiva, ou 

seja, que dependa do jufzo arbitrario de cada um; ela é inter

subjetiva, pertencente, portanto, à comunidade humana. 

Ora, a beleza de um texto literario nao é outra coisa senâo 

sua verdade. Esse ja era o sentido do famoso verso de Keats: 

"Beauty is Truth, Truth is Beauty." 

0 mesmo vale para os outros representantes da doutrina 

da "arte pela arte". Flaubert, que defende corn obstinaçâ.o a 

autonomia da literatura, nâ.o deixa de lembrar, ao mesmo 

tempo, sua paixâo pelo conhecimento do mundo, posto a 

serviço da criaçâ.o; nem de dizer que a verdade de uma obra 

é indissociavel de sua perfeiçâ.o. "É por isso que a arte é a 

propria Verdade. "17 Oscar Wilde, o mais exuberante porta

voz dessa doutrina na literatura em lfngua inglesa, multiplica 

formulas percmptorias sobre a autonomia da arte; porém, 

ao afirmar que "a vida imita a arte muito mais do que a arte 

imita a vida", ele nâo pretende de modo algum ncgar a re

laçâ.o entre as duas. A arte interpreta o mundo e da forma ao 

informe, de modo que, ao scrmos educados pela artc, desco

brimos facctas ignoradas dos objetos e dos seres que nos 

cercam. Turner nâo inventou o fog londrina, mas foi o pri

meiro a tê-lo percebido cm si e a tê-lo mostrado cm seus 

quadros- de algum modo, ele nos abriu os olhos. 0 mesmo 

acontcce na literatura: Balzac "cria" mais suas personagcns do 

que as descobrc, mas, uma vez criadas, elas se introduzem na 
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sociedade contemporânea e, a partir daf, nao cessamos de 

cruzar corn elas pelas ruas. A vida em si é "terrivelmente des

provida de forma". Dessa ausência, resulta o pa pel da arte: 

"A funçao da literatura é criar, partindo do material bruto da 

existência real, um munda novo que sera mais maravilhoso, 

mais duravel e mais verdadeiro do que o munda vista pelas 

olhos do vulgo." 1
H Ora, criar um munda mais verdadeiro 

implica que a arte nao rompe sua relaçao corn o munda. 

É apenas no começo do século XX que se produz a rup

tura decisiva. Ela se deve, por um lado, ao impacta das teses 

radicais de Nietzsche, que questionam a pr6pria existência 

tanta dos fatos independentes de suas interpretaç6es quanta 

a da verdade, qualquer que ela seja. A partir desse momento, 

nao apenas a pretensao da literatura ao conhecimento nao 

deixa de ser legitima, mas também os discursos da filosofia e 

da ciência se vêem marcados pela mesma suspeita. Essa nova 

atitude relativa à arte vai simultaneamente ao encontro do 

extremismo de alguns autores do século XVIII, que nao 

tinham sido seguidos por seus contemporâneos. É o caso de 

Winckelmann, que declara va: "0 objetivo da verdadeira arte 

nao é a imitaçao da natureza, mas a criaçao da beleza", o que 

exclufa assim toda dimensao cognitiva da obra. Do mesmo 

modo, quando Karl Philipp Moritz escreve: "Na medida em 

que um corpo é belo, ele nao deve significar nada, nem dizer 

nada que lhe seja exterior; ele deve falar, corn ajuda de suas 

superficies exteriores, apenas de si mesmo, de seu ser interior; 
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ele deve se tornar significante por si", 19 e que, ao mesmo 

tempo, ele dcfine a obra de arte por sua submissao exclusiva 

às exigências do belo, cle elimina toda questiio rcferente à 

relaçao que essa obra mantém corn o munda. 

Corn esse procedimento, os te6ricos recaem no monis

mo caracterfstico da estética classica, que desejava tudo 

explicar a partir deum s6 princfpio, a imitaçao, salvo que o 

princfpio unico novo se chama beleza. A complexidade vis

lumbrada nos séculos XVIII e XIX perde-se mais uma vez, e 

essa perda se traduz de imediato no campo da pr6pria litera

tura, no quai se produz uma ruptura desconhecida até entao. 

Desse momento em diante, cava-se um abismo entre a litera

tura de massa, produçao popular em conexao direta corn a 

vida cotidiana de seus leitores, e a literatura de elite, lida 

pelas profissionais - crfticos, professores e escritores -

que se interessam somente pelas proezas técnicas de seus 

criadores. De um lado, o sucesso comercial; do outra, as 

qualidades puramente artfsticas. Tudo se passa coma se a 

incompatibilidade entre as duas fosse evidente por si s6, a 

ponta de a acolhida favoravel reservada a um livra por um 

grande numero de leitores tornar-se o sinal de seu fracassa 

no piano da arte, o que provoca o desprezo ou o silêncio da 

crftica. Parece findar-se assim a época em que a literatura 

sabia encarnar um equilfbrio sutil entre a representaçao do 

munda comum e a perfeiçao da construçao romanesca. 
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sociedade contemporânea e, a partir daf, nao cessamos de 

cruzar corn elas pelas ruas. A vida em si é "terrivelmente des

provida de forma". Dcssa ausência, resulta o pape! da arte: 

"A funçao da literatura é criar, partindo do material bruto da 

existência real, um mundo novo que sera mais maravilhoso, 

mais duravel e mais verdadeiro do que o mundo visto pelos 

olhos do vulgo. " 18 Ora, criar um mun do mais verdadeiro 

implica que a arte nao rompe sua relaçao corn o mundo. 

É apenas no começo do século XX que se produz a rup

tura decisiva. Ela se deve, por um lado, ao impacto das teses 

radicais de Nietzsche, que questionam a pr6pria existência 

tanto dos fatos independentes de suas interprctaç6es quanto 

a da verdade, qualquer que ela seja. A partir desse momento, 

nao apenas a pretensao da literatura ao conhecimento nao 

deixa de ser legitima, mas também os discursos da filosofia e 

da ciência se vêem marcados pela mesma suspeita. Essa nova 

atitude relativa à arte vai simultaneamente ao encontro do 

extremismo de alguns autores do século XVIII, que nao 

tinham sido seguidos por seus contemporâneos. É o caso de 

Winckelmann, que declarava: "0 objetivo da verdadeira arte 

nao é a imitaçao da natureza, mas a criaçao da beleza", o que 

exclufa assim toda dimensao cognitiva da obra. Do mesmo 

modo, quando Karl Philipp Moritz escreve: "Na medida em 

que um corpo é belo, ele nao deve significar nada, nem dizer 

nada que !he seja exterior; ele deve falar, corn ajuda de suas 

superficies exteriores, apenas de si mesmo, de seu ser interior; 

66 

A Literatura em Perigo 

ele deve se tornar significante por si", 19 e que, ao mesmo 

tempo, ele dcfine a obra de arte por sua submissao exclusiva 

às exigências do belo, ele elimina toda questao referente à 

relaçao que essa obra mantém corn o mundo. 

Corn esse procedimento, os te6ricos recaem no monis

mo caracterfstico da estética classica, que desejava tudo 

explicar a partir de um s6 princfpio, a imitaçiio, salvo que o 

princfpio (mico novo se chama beleza. A complexidade vis

lumbrada nos séculos XVIII e XIX perde-se mais uma vez, e 

essa perda se traduz de imediato no campo da pr6pria litera

tura, no quai se produz uma ruptura desconhecida até entao. 

Desse momento em diante, cava-se um abismo entre a litera

tura de massa, produçiio popular em conexao direta corn a 

vida cotidiana de seus leitores, e a literatura de elite, !ida 

pelos profissionais - crfticos, professores e escritores -

que se interessam somente pelas proezas técnicas de seus 

criadores. De um lado, o sucesso comercial; do outro, as 

qualidades puramente artfsticas. Tudo se passa como se a 

incompatibilidade entre as duas fosse evidente por si s6, a 

ponto de a acolhida favoravel reservada a um livro por um 

grande numero de leitores tornar-se o sinal de seu fracasso 

no piano da arte, o que provoca o desprezo ou o silêncio da 

crftica. Parece findar-se assim a época em que a literatura 

sabia encarnar um equilfbrio sutil entre a representaçao do 

mundo comum e a perfeiçao da construçao romanesca. 
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É nos movimentos ditos "de vanguarda" do infcio do 

século XX (que representam uma subespécie do que identi

ficamos como "arte moderna") que vern ao mundo a nova 

concepçiio. Esses movimentos se manifestam pela primeira 

vez na Russia, por volta de 1910: trata-se do infcio da abstra

çiio na pintura e das invenç6es futuristas na poesia. Pede-se à 

pintura que ela esqueça o mundo material e que s6 obedeça 

às suas pr6prias leis - e ela o faz. 0 pintor Mikhail 

Larionov, criador do "raionismo", escreve num manifesta de 

1913: "Os objetos que vemos na vida niio têm nenhum papel 

no quadro raionista. Contrariamente, a atençiio é atrafda 

por aquilo que é a pr6pria essência da pintura: as combina

ç6es de cores, suas concentraç6es ( ... ). Assistimos agui ao 

infcio da verdadeira libertaçiio da pintura, de sua vida que 

passa a se referir unicamente às suas pr6prias leis, da pintu

ra como objeto de si, tendo suas pr6prias formas, cores e 

timbres." Em 1916, Kasimir Malevitch, fundador do "supre

matismo", declara, por sua vez, que é preciso considerar 

"a pintura como uma açiio que tem o seu objetivo proprio". 

Os quadros abstratos de Kandinsky, é verdade, mantêm 

uma relaçiio corn o mundo, ja que as formas dentro do qua

dro designam as categorias do espfrito; do mesmo modo, os 

quadrados, os cfrculos e as cruzes de Malevitch visam, uma 

vez afastadas as aparências "enganosas" que se oferecem ao 

olhar, revelar a verdadeira ordem c6smica. Como conse

qüência, o mundo fenomenal, o mundo accssfvel aos olhos 
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de todos, deixa de ser levado em consideraçiio. No mesmo 

momento, os "ready-made" de Duchamp tornam vii toda 

procura por sentido e verdade. Na poesia, os futuristas dese

jam emancipar a linguagem de sua ligaçâo corn o reale, por

tanto, corn os sentidos, criando uma lfngua "transmental". 

Velimir Khlebnikov defende o "verbo autônomo," "a pala

vra co mo tai", inclusive "a letra co mo tai". Benedikt Livchits 

escreve em seu artigo "A libertaçâo da paiavra" (1913): 

"Nossa poesia ( ... ) niio se coloca absolutamente em nenhu

ma reiaçâo corn o mundo."20 A intersubjetividade, que 

repousa na existência de um mundo comum e de um sentido 

comum, da Iugar à pura manifestaçâo do indivfduo. 

A carnificina da Primeira Guerra Mundial e suas conse

qüências polfticas exerceram dupia influência tanto sobre as 

praticas artfsticas quanto sobre os discursos te6ricos decor

rentes. Nos regimes totaiitarios instalados no p6s-guerra, na 

Russia, na Itaiia e mais tarde na Aiemanha, mas também, 

mais marginaimente, em outros pafses europeus, ha a preo

cupaçâo de coiocar a arte a serviço de um projeto ut6pico, o 

da fabricaçâo de uma sociedade inteiramente nova e de um 

homem novo. 0 reaiismo socialista, a arte do "povo" e a 

Iiteratura de propaganda ideol6gica exigem a manutençiio 

de uma reiaçâo de força corn a reaiidade circundante e, 

sobretudo, também imp6em a submissâo aos objetivos polf

ticos do momento, o que se mostra diametralmente oposto a 

toda proclamaçâo de autonomia artfstica e a toda procura 
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solitaria do belo. A arte deve, como exige a estética classica, 

agradar (um pouco), mas, sobretudo, instruir. Muitos artis

tas virâo responder corn tanta entusiasmo e corn tanta ade

sao a essa questao, que eles proprios passarâo a chama-la de 

a revoluçao dos seus anseios. 

Ao mesmo tempo, mas em locais onde reina a liberdade 

de expressao, inicia-se um combate a essa usurpaçao da 

autonomia do indivfduo, afirmando-se que a arte e a litera

tura nao mantêm nenhuma ligaçao significativa corn o 

munda. Tal é o pressuposto comum dos Formalistas russos 

(combatidos e logo reprimidos pelo regime bolchevique), 

dos especialistas em estudos estilfsticos ou "morfologicos" 

na Alemanha, dos discipulos de Mallarmé na França e dos 

seguidores do New Criticism nos Estados Unidos. Tudo se 

passa como se a recusa em ver a arte e a literatura subjuga

das à ideologia acarretasse necessariamente a ruptura defini

tiva entre a literatura e o pensamento; como se a rejeiçao das 

teorias marxistas do "reflexo" exigisse o desaparecimento de 

toda relaçao entre a obra e o munda. Ao utopismo de uns 

corresponde o formalismo dos outras; além disso, uns e 

outras amam apresentar seus adversarios como unica alter

nativa ao seu proprio ponta de vista. E esse formalismo ja 

traz consigo um niilismo, alimentado pela visao dos desas

tres que marcam a historia européia do século passado. 

Eis-nos de volta ao presente. As sociedades ocidentais do 

fim do século XX e infcio do século XXI se caracterizam 
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pela coexistência mais ou menas padfica de ideologias dite

rentes, e logo também de concepçôes concorrentes da arte. 

Encontram-se sempre ai os partidarios do utopismo, assim 

como todos os fiéis à estética humana do Iluminismo. 

Permanece o fato de que, ao mesmo tempo em que recla

mam para si a contestaçao e a subversao, pelo menas na 

França, os representantes da triade formalismo-niilismo

solipsismo ocupam posiçôes ideologicamente dominantes. 

Eles sao majoritarios nas redaçôes dos jornais literarios, 

entre os diretores dos teatros subvencionados pela Estado 

ou nos museus. Para eles, a relaçao aparente das obras corn 

o munda é apenas um engodo. Se for organizada a exposi

çao de um artista figurativo (tai camo Bonnard), deve-se 

alertar o publico ingênuo: "A demonstraçao visa agui- afir

ma o catalogo de sua exposiçao, em 2006- revelar, em pri

meiro lugar, seu tema verdadeiro, a pintura, para além dos 

ternas-pretextas." Admitindo-se que uma obra fala do 

munda, exige-se dela, em toda casa, que elimine os "bons 

sentimentos" e nos revele o horror definitivo da vida, sem o 

quai ela se arrisca a parecer "insuportavelmente ingênua". 

Ou, ainda pior, que ela se pareça corn a literatura "popular", 

aquela cuja reputaçao é feita muito mais pelas leitores do 

que pelas crfticos. É verdade que alguns autores conseguem 

se impor à atençao gerai mesmo nao correspondendo a esse 

modela; do mesmo modo, ainda me atendo à França, os 

livras provenientes do exterior, e em particular de continentes 
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nâo-europeus, nâo participam desse espfrito. Permanece o 

fato de que a forte presença dessa concepçâo à francesa nas 

instituiçôes, na mfdia e no ensino produz uma imagem sin

gularmente empobrecida da arte e da literatura. 
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0 QUE PODE A LITERATURA? 

E rn sua Autobiografia, publicada logo ap6s a sua morte, 

em 1873, John Stuart Mill narra a intensa depressâo da qual 

foi vftima aos 20 anos. Ele se toma "insensfvel a toda alegria, 
assim camo a toda sensaçâo agradavel, num desses mal

estares em que tuda o que em outras ocasiôes proporciona 

prazer se toma insfpido e indiferente". Todos os remédias 

que experimenta se mostram ineficazes, e sua melancolia se 

instala de forma contfnua. Ele continua a cumprir mecanica

mente os gestas habituais, mas sem nada sentir. Esse estado 

doloroso se prolonga por dois anos. Depois, pouco a pouco, 

se dissipa. Um livra que Mill lê por acaso naquele momento 

tem papel particular em sua cura: trata-se de uma coletânea 

de poemas de Wordsworth. Mill encontra no livra a expres

sâo de seus proprios sentimentos sublimados pela beleza dos 
versos. "Eles me pareceram ser a fonte na qual eu podia bus
car a alegria interior, os prazeres da simpatia e da imaginaçâo 
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que todos os seres humanos podem compartilhar [ ... ]. Eu 
precisava que me fizessem sentir que ha na contemplaçâo 

tranqüila das belezas da natureza uma felicidade verdadeira 

e permanente. Wordsworth me ensinou tudo isso nâo 

somente sem me desviar da consideraçâo dos sentimentos 

cotidianos e do destina comum da humanidade, mas tam

bém duplicando o interesse que eu trazia por eles."21 

Aproximadamente 120 anos mais tarde, uma mulher 

ainda jovem se encontra numa prisâo de Paris, presa por ter 

conspirado contra o invasor alemâo. Charlotte Delbo esta 

sozinha em sua cela; submetida ao regime de "Noites e 

nevoeiro",'' ela nâo tem acesso à leitura. Mas a detenta da 

cela de baixo pode retirar livros da biblioteca. Entâo, Delbo 

tece uma corda corn fios retirados do seu cobertor e faz subir 

um livro pela janela. A partir desse momento, Fabrice del 

Dongo''':- passa aser seu companheiro de cela. Apesar de nâo 

* Referência ao documentario de Alain Resnais, Nuit et Brouillard 
(1955), primeiro a abordar e mostrar ao mundo os horrores dos cam
pos de concentraçao nazistas. 0 documentario é escrito e narrado 
pelo poeta e romancista Jean Cayrol, au tor do livro Poèmes de la nuit 
et du brouillard (1945). A expressao "noite e nevoeiro" é retirada do 
decreto alemao Nacht und Nebel, que determinava o encarceramento 
em locais secretos dos acusados de conspirar contra o regime nazista. 
(N.T.) 
* •f Fabrice del Dongo é o her6i do romance A Cartuxa de Parma 
(1839), de Stendhal. (N.T.) 
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falar muito, ele permite que ela interrompa sua solidâo. 

Alguns meses mais tarde, no vagâo de animais que a conduz 

a Auschwitz, Dongo desaparece, mas Charlotte ouve uma 

outra voz, a do Alceste, o misantropo,'' que lhe explica em 

que consiste o inferno para o qual ela se dirige e lhe mostra 

o exemplo da solidariedade. No campo, outras her6is seden

tos do absoluto lhe fazem visita: Electra, Don Juan, 

Antfgona. Uma eternidade mais tarde, de volta à França, 

Delbo sofre para voltar à vida: a luz cegante de Auschwitz 

varreu toda ilusâo, proibiu toda imaginaçâo, declarou falsos 

os rostos e os livros ... até o dia em que Alceste retorna e a 

arrebata corn sua palavra. Em face do extrema, Charlotte 

Delbo descobre que as personagens dos livras podem se tor

nar companheiras confiaveis. "As criaturas do poeta", ela 

escreve, "sâo mais verdadeiras que as criaturas de carne e 

osso, porque sâo inesgotaveis. É por essa razâo que elas sâo 

minhas amigas, minhas companheiras, aquelas graças às 

quais estamos ligados a outros seres humanos, na cadeia dos 

se res e na cadeia da historia. "22 

Nâo vivi nada tâo dramatico quanta Charlotte Delbo, 

tampouco conheci as agruras da depressâo descritas por John 

Stuart Mill; no entanto, nâo posso dispensar as palavras dos 

poetas, as narrativas dos romancistas. Elas me permitem dar 

*Alceste é personagem da peça 0 Misantropo (1666), de Molière. 

(N.T.) 
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forma aos sentimentos que experimenta, ordenar o fluxo de 

pequenos eventos que constituem minha vida. Elas me fazem 

sonhar, tremer de inquietude ou me desesperar. Quando 

estou mergulhado em desgosto, a unica coisa que consigo !er 

é a prosa incandescente de Marina Tsvetaeva; todo o restante 

me parece insfpido. Outro dia, descubro uma dimensâo da 

vida somente pressentida antes e, porém, a reconheço ime

diatamente como verdadeira: vejo Nastassia Philipovna atra

vés dos olhos do principe Mfchkin, "o idiota" de Dos

toïevski, ando corn ele nas ruas desertas de Sao Petersburgo, 

impulsionado pela febre de um iminente ataque de epilepsia. 

E nao posso me impedir de me perguntar: por que Mfchkin, 

o melhor dos homens, aquele que ama aos outros mais do 

que a si mesmo, deve terminar sua existência reduzido à 

debilidade, enclausurado em um asilo psiquiatrico? 

A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mao 

quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar 

ainda mais pr6ximos dos outros seres humanos que nos cer

cam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a 

viver. Nâo que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuida

dos para corn a alma; porém, revelaçao do mundo, ela pode 

também, em seu percurso, nos transformar a cada um de n6s 

a partir de dentro. A literatura tem um pape! vital a cumprir; 

mas por isso é preciso toma-la no sentido amplo e intenso 

que prevaleceu na Europa até fins do século XIX e que hoje 

é marginalizado, quando triunfa uma concepçao absurda-
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mente reduzida do literario. 0 leitor comum, que continua a 

procurar nas obras que lê aquilo que pode dar sentido à sua 

vida, tem razao contra professores, crfticos e escritores que 

lhe dizem que a literatura s6 fala de si mesma ou que apenas 

pode ensinar o desespera. Se esse leitor nao tivesse razao, a 

leitura estaria condenada a desaparecer num curto prazo. 

Como a filosofia e as ciências humanas, a literatura é 

pensamento e conhecimento do mundo psfquico e social em 

que vivemos. A realidade que a literatura aspira compreen

der é, simplesmente (mas, ao mesmo tempo, nada é assim 

tao complexo), a experiência humana. Nesse sentido, pode

se dizer que Dante ou Cervantes nos ensinam tanto sobre a 

condiçao humana quanto os maiores soci6logos e psic6logos 

e que nao ha incompatibilidade entre o primeiro saber e o 

segundo. Tai é o "gênero comum" da literatura; mas ela tem 

também "diferenças espedficas". Vimos anteriormente que 

os pensadores da época do Iluminismo assim como os do 

perfodo romântico tentaram identifica-las; retomemos suas 

sugestôes- completando-as corn outras. 

Uma primeira distinçao separa o particular e o gerai, o 

individual e o universal. Seja pelo mon6logo poético ou pela 

narrativa, a literatura faz viver as experiências singulares; ja 

a filosofia maneja conceitos. Uma preserva a riqueza e a di

versidade do vivido, e a outra favorece a abstraçao, o que !he 

permite formular leis gerais. É o que faz corn que um texto 

seja absorvido corn maior ou menor grau de dificuldade. 
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0 Idiota, de Dostoïevski, pode ser lido e compreendido por 

inumeros leitores, provenientes de épocas e culturas muito 

diferentes; um comentario filos6fico sobre o mesmo roman

ce ou a mesma tematica seria acessfvel apenas à minoria 

habituada a freqüentar esse tipo de texto. Entretanto, para 

aqueles que os compreendem, os prop6sitos dos fil6sofos 

têm a vantagem de apresentar proposiçôes inequfvocas, ao 

passo que as metaforas do poeta e as peripécias vividas pelas 

personagens do romance ensejam multiplas interpretaçôes. 

Ao dar forma a um objeto, um acontecimento ou um 

carater, o escritor nao faz a imposiçao de uma tese, mas inci

ta o leitor a formula-la: em vez de impor, ele propôe, dei

xando, portanto, seu leitor livre ao mesmo tempo em que o 

incita a se tornar mais ativo. Lançando mao do uso evocati

vo das palavras, do recurso às historias, aos exemplos e aos 

casos singulares, a obra literaria produz um tremor de senti

dos, abala nosso aparelho de interpretaçao simb6lica, des

perta nossa capacidade de associaçâo e provoca um movi

mento cujas ondas de choque prosseguem por muito tempo 

depois do contato inicial. A verdade dos poetas ou a de 

outros intérpretes do mundo nâo pode pretender ter o 

mesmo prestfgio que a verdade da ciência, uma vez que, para 

ser confirmada, precisa da aprovaçao de numerosos seres 

humanos, presentes e futuros; de fato, o consenso publico é 

0 unico meio de legitimar a passagem entre, digamos, "gosto 

dessa obra" e "essa obra diz a verdade". Ao contrario, o dis-
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curso do cientista - que aspira alcançar uma verdade de 

correspondência e se apresenta como uma afirmaçao

pode ser submetido de imediato a uma verificaçâo, pois sera 

refutado ou (provisoriamente) confirmado. Nlo precisamos 

esperar por séculos e interrogar leitores de todos os pafses 

para saber se o autor diz ou nao a verdade. Os argumentas 

relacionados logo suscitam contra-argumentas: inicia-se um 

debate racional em lugar de se ceder à admiraçâo e ao deva

neio. 0 leitor do texto cientffico se arrisca menos a confun

dir seduçao e exatidâo. 

A todo momento, um membro de uma sociedade esta 

imerso num conjunto de discursos que se apresentam a ele 

como evidências, dogmas aos quais ele deveria aderir. Sâo os 

lugares-comuns de uma época, as idéias preconcebidas que 

compôem a opiniâo publica, os habitos de pensamento, as 

banalidades e os estere6tipos, aos quais podemos também 

chamar de "ideologia dominante", preconceitos ou clichês. 

Desde a época do Iluminismo, pensamos que a vocaçâo do 

ser humano exige que ele aprenda a pensar por si mesmo, 

em lugar de se contentar corn as visôes do mundo previa

mente prontas, encontradas ao seu redor. Mas como chegar 

la? No Emilio, Rosseau usa a expressâo "educaçâo negativa" 

para designar esse processo de aprendizagem, sugerindo que 

se mantenha o adolescente longe de livros, a fim de afasta-lo 

de toda a tentaçâo de imitar a opiniâo de outrem. Pode-se, 

entretanto, raciocinar de maneira distinta, ja que os precon-
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ceitos, sobretudo os atuais, nao precisam de livros para se 

instalarem de forma permanente no espfrito dos jovens: a 

televisao ja passou por la! Os livros dos quais ele se apropria 

poderiam ajuda-lo a deixar as falsas evidências e libertar seu 

espfrito. A Iiteratura tem um pape! particular a cumprir 

nesse caso: diferentemente dos discursos religiosos, morais 

ou polfticos, ela nao formula um sistema de preceitos; por 

essa razao, escapa às censuras que se exercem sobre as teses 

formuladas de forma literai. As verdades desagradaveis -

tanto para o gênero humano ao quai pertencemos quanto 

para nos mesmos - têm mais chances de ganhar voz e ser 

ouvidas numa obra literaria do que numa obra filosofica ou 
cientffica. 

Num estudo recente, 23 o filosofo americano Richard 

Rorty propôs caracterizar diversamente a contribuiçao da 

literatura para a nossa compreensao do mundo. Ele recusa o 

uso de termos como "verdade" ou "conhecimento" para 

descrever essa contribuiçao, afirmando que a literatura faz 

menos remediar nossa ignorância do que nos curar de nosso 

"egotismo", termo entendido como uma ilusao de auto

suficiência. A leitura de romances, segundo ele, tem menos a 

ver corn a leitura de obras cientfficas, filosoficas ou polfticas 

do que corn outro tipo hem distinto de experiência: a do 

encontro corn outros indivfduos. Conhecer novas persona

gens é como encontrar novas pessoas, corn a diferença de 

que podemos descobri-las interiormente de imediato, pois 
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cada açao tem o ponto de vista do seu autor. Quanto menos 

essas personagens se parecem conosco, mais elas ampliam 

nosso horizonte, enriquecendo assim nosso universo. Essa 

amplitude interior (semelhante sob certos aspectas àquela 

que nos proporciona a pintura figurativa) nao se formula 

corn o auxflio de proposiç6es abstratas, e é por isso que 

temos tanta dificuldade em descrevê-la; ela representa, 

antes, a inclusao na nossa consciência de novas maneiras de 

ser, ao lado daquelas que ja possufmos. Essa aprendizagem 

nao J?Uda o conteudo do nosso espfrito, mas sim o proprio 

espfrito de guern recebe esse conteudo; muda mais o apare

lho perceptivo do que as coisas percebidas. 0 que o roman

ce nos da nao é um novo saber, mas uma nova capacidade de 

comunicaçao corn seres diferentes de nos; nesse sentido, eles 

participam mais da moral do que da ciência. 0 horizonte 

ultimo dessa experiência nao é a verdade, mas o amor, forma 

suprema da ligaçao humana. 

Sera mesmo necessario descrever a compreensao amplia

da do mundo humano, à qual ascendemos mediante a leitu

ra de um romance, como a correçao de nosso egocentrismo, 

assim co mo o deseja a descriçao sugestiva de Rorty? Ou 

entao como a descoberta de uma nova verdade de desvela

mento, verdade necessariamente partilhada por outros 

homens? A questao terminologica nao me parece ser de 

suma importância, desde que se aceite a forte relaçao estabe

lecida entre o mundo e a literatura, assim como a contribui-
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çao especffica do discurso literario relativamente ao discurso 

abstrato. Alias, como bem observa Rorty, a fronteira separa 

o texto de argumentaçao nao do texto de imaginaçao, mas 

de todo discurso narrativo, seja ele fict!cio ou verfdico, 

desde que descreva um universo humano particular diverso 

daquele do sujeito: nessa perspectiva, o historiador, o etno

grafo e o jornalista se vêem ao lado do romancista. Todos 

participam do que Kant, no famoso capftulo da Critica da 

Faculdade do ]uizo, considerava como um passo obrigatorio 

no caminho para o "senso comum", ou seja, para nossa pro

pria humanidade: "Pensar colocando-se no lugar de todo e 

qualquer ser humano."24 Pensar e sentir adotando o ponto de 

vista dos outros, pessoas reais ou personagens literarias, é o 

unico meio de tender à universalidade e nos permite cumprir 

nossa vocaçao. É por isso que devemos encorajar a leitura 

por todos os meios - inclusive a dos livros que o crftico 

profissional considera corn condescendência, se nao corn 

desprezo, desde Os Trés Mosqueteiros até Harry Patter: nao 

apenas esses romances populares levaram ao habito da leitu

ra milhôes de adolescentes, mas, sobretudo, lhes possibilita

ram a construçao de uma primeira imagem coerente do 

mundo, que, podemos nos assegurar, as leituras posteriores 

se encarregarao de tornar mais complexas e nuançadas. 
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0 horizonte no quai se inscreve a obra literaria é a vercia

de comum do desvelamento ou, se preferirmos, o universo 

ampliado ao quai se chega por ocasiao do encontro corn um 

texto narrativo ou poético. Ser verfdico, nesse sentido da 

palavra, é a unica exigência legitima que se pode fazer à lite

ratura; mas, como notou Rorty, essa verdade esta fortemen

te associada à nossa educaçao moral. Gostaria de retornar 

aqui, pela ultima vez, a uma pagina da historia literaria e 

reler uma importante correspondência que versou sobre as 

relaçôes entre literatura, verdade e moral, as cartas trocadas 

entre George Sand e Gustave Flaubert. Os dois escritores sao 

bons amigos e se tratam mutuamente corn grande afeiçao e 

profundo respeito; entretanto, ambos sabem também que 

nao partilham da mesma concepçao da literatura. Ao final de 

1875 e infcio de 1876, apenas alguns meses antes da morte 
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de Sand, eles trocaram varias cartas notaveis a esse respeito, 

nas quais tentam detalhar a natureza do seu desacordo. 

Uma leitura superficial podena fazer crer que Sand pede 

à literatura que ela se submeta à moral, ao passo que 

Flaubert reclama para a obra literaria somente uma relaçâo 

corn a verdade. E é exato que algumas das formulas de Sand 

a levam a assumir essa inclinaçâo, pois a mostram essencial

mente preocupada corn o efeito que suas obras produzem no 

leitor: "Você provoca desolaçéio, e eu consolaçéio", diz ela, ja 

que Flaubert torna as pessoas que o lêem mais tristes, 

enquanto ela preferia que seus leitores fossem menos infeli

zes. A esse argumenta Flaubert responde que seu unico obje

tivo é a verdade: "Sempre me esforcei para atingir a alma das 

coi sas." Se o desacordo entre os dois permanecesse nesse 

ponto, haveria af pouco interesse, e serfamos tentados a dar 

razâo a Flaubert: o leitor de hoje nâo crê, e tampouco Flau

bert acreditava, que a funçâo primeira da literatura seja a de 

enxugar lagrimas. Mas Sand ultrapassa rapidamente esse 

ponto de partida para centrar o debate em dois ternas mais 

essenciais: o lugar do escritor na sua pr6pria obra e a natu

reza da verdade à quai ele ascende. 

Sand lamenta que Flaubert nâo se mostre mais nos seus 

escritos; ora, este fez de sua nâo-intervençâo no romance um 

princfpio que nâo sofre qualquer exceçâo. Mas Sand retorna 

ao ataque: de fato, nâo é sua ausência da obra que ela censu

ra - alias, ela acredita que essa ausência é impossfvel, pois 
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nâo se pode separar a coisa vista da visâo subjetiva. "Nâo se 

pode ter uma filosofia na alma sem que ela venha à tona. [ ... ] 

A verdadeira pintura esta plena da alma que empurra o pin

cel." Nas suas res postas, Flaubert concorda: ele sa be efetiva

mente que nâo lhe faltam convicç6es e que essas impregnam 

a sua obra. Ele sabe também que a sua preocupaçâo corn a 

verdade terâ necessariamente um efeito moral. ''A partir do 

momento em que uma coisa é Verdadeira, ela é boa. Os 

livros obscenos s6 sâo imorais porque lhes falta verdade." 

0 que ele pede, em contrapartida, é que essas idéias nâo 

sejam soletradas de forma descritiva, mas que sejam sugeri

das pela narrativa: cabe ao leitor tirar de "um livro a mora

lidade ali presente". Se isso nâo ocorre, é porque o livro é 

ruim ou o leitor é um imbecil! 

Contudo, a verdadeira crftica de Sand esta em outra 

parte: o que ela deplora nâo é a ausência de Flaubert de sua 

obra, mas a natureza dessa presença. Ela gosta de seu amigo, 

o aprecia; ora, ela nâo encontra o homem que conhece 

naquele que vive em suas obras. "Nutra-se das idéias e dos 

sentimentos acumulados em sua cabeça e em seu coraçâo 

[ ... ]. Toda sua vida de afeiçâo, de proteçâo e de bondade 

encantadora e simples prova que você é o tipo singular mais 

convincente que existe. Mas, quando se trata de sua relaçâo 

corn sua literatura, você quer, nâo sei bem por quê, ser outra 

homem." 0 que ela censura nele, em su ma, é nâo deixar 

lugar dentro da sua obra para seres como ele e, por conse-
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guinte, nao produzir um quadro fiel o bastante do mundo. A 

exigência primeira de Sand refere-se igualmente à Verdade, 

nao ao Bem. 0 objetivo da literatura é representar a existên

cia humana, mas a humanidade inclui também o autor e o 

seu leitor. "Você nao pode se abstrair dessa contemplaçao; 

pois o homem é você, e os homens sao o leitor. Por mais que 

faça, sua narrativa sempre sera uma conversa entre você e 

esse leitor." A narrativa esta necessariamente inserida num 

dialogo do quai os homens nao sao apenas o objeto, mas 

também os protagonistas. 

Sand sabe de todo o esforço que Flaubert faz para, acima 

de tudo, ser verdadeiro, ainda que o caminho que ele tenha 

escolhido passe por esse trabalho obstinado sobre a forma, 

pois Flaubert acredita numa harmonia secreta, numa relaçao 

necessaria entre forma e conteûdo. Tai é o seu método: 

"Quando descubro uma assonância ruim ou uma repetiçao 

em uma das minhas frases, tenho certeza de que estou pati

nando no Falso." Nao é esse método o que incomoda Sand; 

para ela, o debate nao se centra na maneira de procurar, mas 

na natureza do feliz achado. Escritores como Flaubert "têm 

mais estudo e talento do que eu. Entretanto, creio que lhes 

falta, e a você sobretudo, uma visao mais definitiva e mais 

ampla da vida". 0 quadro vivo que emerge dos livros de 

Flaubert nao é verdadeiro o suficiente, pois é sistematico em 

demasia e, por conseguinte, mon6tono. "Quero ver o homem 

tai como ele é. Ele nao é born ou mau: é born e mal. Mas ha 
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algo ainda, a nuança, a nuança que é para mim o objetivo da 

arte." Ela retorna ao tema em sua carta seguinte: "A verdadei

ra realidade é uma mistura de beleza e feiûra, de palidez e 

luminosidade."25 Assim, aqueles que num certo momento 

foram chamados de realistas fizeram uma escolha que trai a 

realidade: eles obedecem a uma convençao arbitraria que lhes 

exige representar unicamente a face negra do mundo. 0 que 

os niilistas traem nao é o Bem, mas o Verdadeiro. 

A fonte dessa diferença entre Sand e Flaubert esta na 

pr6pria filosofia de cada um. Flaubert- que declara va à sua 

amante Louise Collet "tenho 6dio à vida" ou, ainda, "a vida 

s6 é toleravel sob a condiçao de nao se estar nela"26 -pare

ce ser, aos olhos de George Sand, um "cat6lico que anseia 

pelo ressarcimento", dado que odeia e maldiz a vida como se 

houvesse uma alternativa a ela, como se a "vida verdadeira" 

estivesse em outro lugar. Flaubert age como se esperasse 

uma existência melhor no além. Ele adotou sem o proclamar 

a doutrina agostiniana segundo a quai o munda visfvel 

decaiu e os homens sao desprezfveis, enquanto a salvaçao os 

aguarda na cidade de Deus.'' Ja Sand gosta a cada dia mais 

da vida presente. "Quanto a mim, quero gravitar até meu 

ûltimo suspiro, nao corn a certeza ou a exigência de encon

trar alhures um hom lugar, mas porque o meu ûnico gozo é 

'' Referência à Cidade de Deus, livro escrito por Santo Agostinho entre 
412 e 427. (N.T.) 
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manter-me junto aos meus no caminho da ascese." Essa sabe

doria traz "a felicidade, ou seja, a aceitaçâo da vida tal como 

ela é". É o que Sand chama também "o inocente prazer de 

vi ver por vi ver". 27 

0 desacordo nâo esta, por conseguinte, entre dois ideais 

diferentes: tanto Flaubert quanto Sand reconhecem que a 

litera tura anseia, sobretudo, por uma forma de verdade. Esse 

desacordo se situa, de fato, no jufzo que incide sobre a vera

cidade da narrativa. Nesse aspecto, Flaubert pode apenas 

constatar a sua impotência em ir mais adiante. "Nâo posso 

mudar meus olhos!" "Sâo inuteis as suas pregaç6es; nâo 

posso ter um temperamento diferente do que tenho." Sand, 

por sua vez, deve admiti-lo: nâo é possfvel escolher total e 

livremente ser o que se é, e mesmo pessoas tâo benevolentes 

umas corn as outras como o sâo Flaubert e Sand nâo podem 

seguir tâo facilmente os conselhos recebidos. As recomenda

ç6es que ela faz a Flaubert parecem-nos, por essa razâo, 

ligeiramente inuteis. No entanto, ao iniciar a redaçâo de Um 

Coraçao Simples, o escritor anuncia à sua correspondente: 

"Você v ai reconhecer sua influência direta." 

Ao evocar essa antiga troca de cartas, podemos ver que, 

apesar das divergências de interpretaçâo, uma mesma con

cepçâo da literatura continua a afirmar-se nos dois corres

pondentes: essa concepçâo permite uma melhor compreen

sâo da condiçâo humana e transforma o ser de cada um dos 

seus leitores a partir de seu interior. Nâo temos todos gran-

88 

A Literatura em Perigo 

de interesse em aderir a esse ponto de vista? Libertar a lite

ratura do espartilho asfixiante em que esta presa, feito de 

jogos formais, queixas niilistas e "umbiguismo" solipsista? 

Isso poderia, por sua vez, levar a crftica a percorrer horizon

tes mais amplos, retirando-a do gueto formalista que interes

sa apenas a outras cdticas, proporcionando a ela a abertura 

para o grande debate de idéias do qual participa todo conhe

cimento do homem. 
0 efeito mais importante dessa mutaçâo diz respeito ao 

ensino escolar de literatura (do "francês"), porque esse ensi

no se destina a todas as crianças e, através delas, à maioria 

dos adultos; é por essa razâo que, à guisa de conclusâo, gos

taria de retornar a esse tema. A analise das obras feita na 

escola nâo deveria mais ter por objetivo ilustrar os conceitos 

recém-introduzidos por este ou aquele lingüista, este ou 

aquele te6rico da literatura, quando, entâo, os textos sâo 

apresentados como uma aplicaçâo da lfngua e do discurso; 

sua tarefa deveria ser a de nos fazer ter acesso ao sentido des

sas obras - pois postulamos que esse sentido, por sua vez, 

nos conduz a um conhecimento do humano, o qual importa 

a todos. Como ja o disse, essa idéia nâo é estranha a uma boa 

parte do proprio mundo do ensino; mas é necessario passar 

das idéias à açâo. Num relat6rio estabelecido pela Associa

çâo dos Professores de Letras, podemos 1er: "0 estudo de 

Letras implica o estudo do homem, sua relaçâo consigo 

mes mo e corn o mundo, e sua relaçâo corn os outros." Mais 
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exatamente, o estudo da obra remete a cfrculos concêntricos 

cada vez mais amplos: odos outros escritos do mesmo autor 
' 

o da literatura nacional, o da literatura mundial; mas seu 

contexto final, o mais importante de todos, nos é efetiva

mente dado pela propria existência humana. Todas as gran

des obras, qualquer que seja sua origem, demandam uma 

reflexao dessa dimensao. 

0 que devemos fazer para desdobrar o sentido de uma 

obra e revelar o pensamento do artista? Todos os "métodos" 

sao bons, desde que continuem aser meios, em vez de se tor

narem fins em si mesmos. Mais do que uma receita, gostaria 

de dar agui um exemplo, o do estudo que o crftico norte

americano Joseph Frank consagrou a Dostoïevski; um dos 

volumes dessa monografia (que conta um total de cinco) foi 

traduzido para o francês corn o tftulo de Dostoïevski. Les 

années miraculeuses. 2s Esse livro é antes de tudo uma biogra

fia, pois certos acontecimentos da vida de Dostoïevski têm 

pape! essencial na compreensao nao apenas da gênese, mas 

também do sentido de suas obras: por exemplo, sua quase 

execuçao em praça publica e os quatro anos de prisao que se 

seguiram, assim como as condiçôes materiais diffceis por que 

passa ou as violências ffsicas que testemunha. Trata-se, igual

mente, de uma historia social detalhada da Russia e da 

Europa de meados do século XIX. A tudo isso se acrescenta 

um debate filosofico: Dostoïevski vive num meio em que as 

idéias de Hegel e Feuerbach, de Bentham e John Stuart Mill 
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sao consideradas como palavras do Evangelho; e ele as 

absorve antes de combatê-las. Outro esclarecimento provém 

dos abundantcs rascunhos e cadernos de notas deixados por 

Dostoïevski, o que permite, a partir de uma abordagem 

genética, apreender a constituiçao progressiva do sentido 

das obras. Por ultimo, apesar de nada ignorar das diversas 

investigaçôes formalistas ou estruturalistas em analise 

textual, Frank sabe utiliza-las de modo a nos fazer ter acesso 

ao pensamento do seu autor. 

Aquilo de que nos damos conta, gradualmente, é que 

todas essas perspectivas ou abordagens de um texto, longe 

de serem rivais, sao complementares- desde que se admita 

de infcio que o escritor é aquele que observa e compreende 

o mundo em que vive antes de encarnar esse conhecimento 

em historias, personagens, encenaçôes, imagens, sons. Em 

outros termos, as obras produzem o sentido, e o escritor 

pensa; o pape! do crftico é o de converter esse sentido e esse 

pensamento na linguagem comum do seu tempo - e pouco 

nos importa saber quais os meios utilizados para atingir seu 

objetivo. 0 "homem" e a "obra", a "historia" e a "estrutura" 

também sao bem-vindos! E o resultado é este: ao possibilitar 

a inclusao do pensamento do autor no debate infinito de que 

é objeto a condiçao humana, o estudo literârio de J. Frank 

toma-se uma liçao de vida. 

Devemos entender agui a literatura no seu sentido 

amplo, recordando os limites historicamente instaveis dessa 
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noçao. Portanto, nao tomaremos como um dogma inabalavel 

os axiomas ja batidos dos ultimos românticos, segundo os 

quais a estrela da poesia nao teria nada em comum corn a 

cantilena da "reportagem universal" produzida pela lingua

gem comum. Reconhecer as virtudes da literatura nao nos 

obriga a crer que "a verdadeira vida é a literatura" ou que 

"tudo no mundo existe para se conduzir a um livra", dogma 

que excluiria três quartos da humanidade da "verdadeira 

vida". Os textos hoje tidos como "nao-literarios" têm muito 

a nos ensinar; e, quanto a mim, eu teria de born grado toma

do obrigat6rio, em aulas de literatura, o estudo da carta, 

infelizmente nada ficticia, que Germaine Tillion escreveu na 

prisao de Fresnes, endereçada ao tribunal militar alemao, em 

3 de janeiro de 1943. Trata-se de uma obra-prima de huma

nidade, na quai forma e conteudo sao inseparaveis; os alunos 

teriam muito a aprender corn esse texto.29 Nao "assassinamos 

a literatura" (retomando o tftulo de um panfleto recente) 

quando também estudamos na escola textos "nao-literarios" 
' 

mas quando fazemos das obras simples ilustraçôes de uma 

visao formalista, ou niilista, ou solipsista da literatura. 

Vemos que se trata agui de uma ambiçao bem mais 

ampla do que aquela hoje proposta aos alunos. Além disso, 

as mudanças implicadas teriam de resto conseqüências ime

diatas no espectro profissional. Sendo o objeto da literatura 

a pr6pria condiçao humana, aquele que a lê e a compreende 

se tornara nao um especialista em analise literaria, mas um 
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conhecedor do ser humano. Que melhor introduçao à com

preensâo das paixôes e dos comportamentos humanos do 

que uma imersâo na obra dos grandes escritores que se dedi

cam a essa tarefa ha milênios? E, de imediato: que melhor 

preparaçâo pode haver para todas as profissôes baseadas nas 

relaçôes humanas? Se entendermos assim a literatura e 

orientarmos dessa maneira o seu ensino, que ajuda mais pre

ciosa poderia encontrar o futuro estudante de direito ou de 

ciências polfticas, o futuro assistente social ou psicoterapeu

ta, o historiador ou o soci6logo? Ter co mo professores 

Shakespeare e S6focles, Dostoïevski e Proust nao é tirar pro

veito deum ensino excepcional? E nâo se vê que mesmo um 

futuro médico, para exercer o seu offcio, teria mais a apren

der corn esses mesmos professores do que corn os manuais 

preparat6rios para concurso que hoje determinam o seu des

tino? Assim, os estudos literarios encontrariam o seu lugar 

no coraçao das humanidades, ao lado da historia dos even

tos e das idéias, todas essas disciplinas fazendo progredir o 

pensamento e se alimentando tanto de obras quanto de dou

trinas, tanto de açôes polfticas quanto de mutaçôes sociais, 

tanto da vida dos povos quanto da de seus indivfduos. 

Se aceitarmos essa finalidade para o ensino literario, o 

quai nao serviria mais unicamente à reproduçao dos profes

sores de Letras, podemos facilmente chegar a um acordo 

sobre o espfrito que o deve conduzir: é necessario incluir as 

obras no grande dialogo entre os homens, iniciado desde a 
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noite dos tempos e do qual cada um de n6s, por mais fnfimo 

que seja, ainda participa. "É nessa comunicaçâo inesgotavel, 

vitoriosa do espaço e do tempo, que se afirma o alcance uni

versal da literatura", escrevia Paul Bénichou.30 A n6s, adul

tos, nos cabe transmitir às novas geraçôes essa herança fragil, 

essas palavras que ajudam a viver melhor. 
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