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Nada vive
isolado, todo
mundo
empresta a todo
mundo: este
grande esforço
de simpatias é
universal e
constante.
Philarète
Chasles

Prof. Dr. Ozíris Borges Filho (org.)
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LITERATURA COMPARADA: OS PRIMÓRDIOS
Na babel do comparativismo
À primeira vista, a expressão “literatura comparada” não causa problemas de
interpretação. Usada no singular mas geralmente compreendida no plural, ela designa
uma forma de investigação literária que confronta duas ou mais literaturas.
No entanto, quando começamos a tomar contato com trabalhos classificados como
“estudos literários comparados”, percebemos que essa denominação acaba por rotular
investigações bem variadas, que adotam diferentes metodologias e que, pela
diversificação dos objetos de análise, concedem à literatura comparada um vasto campo
de atuação.
Paralelamente a um denso bloco de trabalhos que examinam a migração de temas,
motivos e mitos nas diversas literaturas, ou buscam referências de fontes e sinais de
influências, encontramos outros que comparam obras pertencentes a um mesmo sistema
literário ou investigam processos de estruturação das obras. A diversidade desses
estudos acentua a complexidade da questão.
Além disso, a dificuldade de chegarmos a um consenso sobre a natureza da
literatura comparada, seus objetivos e métodos, cresce com a leitura de manuais sobre o
assunto, pois neles encontramos grande divergência de noções e de orientações
metodológicas. Muitos fogem a essas questões. Outros dão conta das tendências
tradicionalmente exploradas sem problematizá-las. Alguns tendem a uma conceituação
generalizadora. E há ainda os que preferem restringir a determinados aspectos o alcance
dos estudos literários comparados.
Como se vê, não é fácil caminhar nessa “babel”.
E o sentido da expressão “literatura comparada” complica-se ainda mais ao
constatarmos que não existe apenas uma orientação a ser seguida, que, por vezes, é
adotado um certo ecletismo metodológico. Em estudos mais recentes, vemos que o
método (ou métodos) não antecede à análise, como algo previamente fabricado, mas dela
decorre. Aos poucos torna-se mais claro que literatura comparada não pode ser entendida
apenas como sinônimo de “comparação''.
Antes de tudo, porque esse não é um recurso exclusivo do comparativista. Por
outro lado, a comparação não é um método específico, mas um procedimento mental que
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favorece a generalização ou a diferenciação. É um ato lógico-formal do pensar diferencial
(processualmente indutivo) paralelo a uma atitude totalizadora (dedutiva).
Comparar é um procedimento que faz parte da estrutura de pensamento do homem
e da organização da cultura. Por isso, valer-se da comparação é hábito generalizado em
diferentes áreas do saber humano e mesmo na linguagem corrente, onde o exemplo dos
provérbios ilustra a freqüência de emprego do recurso.
A crítica literária, por exemplo quando analisa uma obra, muitas vezes é levada a
estabelecer confrontos com outras obras de outros autores, para elucidar e para
fundamentar juízos de valor. Compara, então, não apenas com o objetivo de concluir
sobre a natureza dos elementos confrontados mas, principalmente, para saber se são
iguais ou diferentes. É bem verdade que, na crítica literária, usa-se a comparação de
forma ocasional, pois nela comparar não é substantivo.
No entanto, quando a comparação é empregada como recurso preferencial no
estudo crítico, convertendo-se na operação fundamental da análise, ela passa a tomar
ares de método — e começamos a pensar que tal investigação é um “estudo comparado”.
Pode-se dizer, então, que a literatura comparada compara não pelo procedimento
em si, mas porque, como recurso analítico e interpretativo, a comparação possibilita a
esse tipo de estudo literário uma exploração adequada de seus campos de trabalho e o
alcance dos objetivos a que se propõe.
Em síntese, a comparação, mesmo nos estudos comparados, é um meio, não um
fim.
Mas, embora ela não seja exclusiva da literatura comparada, não podendo, então,
por si só defini-la, será seu emprego sistemático que irá caracterizar sua atuação.
No entanto, ainda que já se esteja tentando abrir clareiras no emaranhado das
definições, não convém adiantá-las. Espera-se que elas surjam naturalmente das
considerações posteriores.
Vamos, agora, retroagir na trajetória dos estudos comparados para que se possa
compreender como a expressão “literatura comparada” começou a ser empregada, que
significados foi adquirindo, até se difundir amplamente com as acepções que hoje lhe
damos.

Breve história
O surgimento da literatura comparada esta vinculado à corrente de pensamento
cosmopolita que caracterizou o século XIX, época em que comparar estruturas ou
fenômenos análogos, com a finalidade de extrair leis gerais, foi dominante nas ciências
naturais.
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Entretanto, o adjetivo “comparado”, derivado do latim comparativus, já era
empregado na Idade Média.
Em 1598, Francis Meres utiliza-o no título de seu Discurso comparado de nossos
poetas ingleses com os poetas gregos, latinos e italianos, e vamos também encontrá-lo
em designações de obras dos séculos XVII e XVIII. Em 1602, William Fulbecke publica
Um discurso comparado das leis e, logo depois, surge a Anatomia comparada dos
animais selvagens, da autoria de John Gregory.
Mas é, sem dúvida, no século XIX que a difusão do termo realmente se dará, sob a
inspiração das Lições de anatomia comparada, de Cuvier (1800), da História comparada
dos sistemas de filosofia, de Degérand (1804), e da fisiologia comparada (1833), de
Blainville.
Freqüente, portanto, nos títulos de obras científicas e caracterizando-lhes a
orientação, a comparação se transfere para os estudos literários por uma espécie de
contágio. Na obra Da Alemanha (1800), de Mme. de Stäel, a inclinação ao
estabelecimento de analogias não só norteará o espírito da investigação como estará
presente no subtítulo: “Da literatura considerada em suas relações com as instituições
sociais”.

Em território francês
Embora empregada amplamente na Europa para estudos de ciências e lingüística,
é na França que mais rapidamente a expressão “literatura comparada” irá se firmar. Ali o
emprego do termo “literatura” para designar um conjunto de obras era aceito sem
discussão desde o seu aparecimento, com essa acepção, no Dictionnaire philosophique
de Voltaire, enquanto na Inglaterra e na Alemanha a palavra “literatura” custou mais a
ganhar esse conceito.
Já em 1816, os autores Noël e Laplace publicam uma série de antologias de
diversas literaturas, sob o rótulo geral de Curso de literatura comparada. Apesar do título,
trata-se apenas de uma coletânea de trechos escolhidos, sem nenhuma preocupação em
confrontá-los.
Parece ter sido Abel-François Villemain quem se encarregou de divulgar a
expressão, usando-a nos cursos sobre literatura do século XVIII que ministrou na
Sorbonne em 1828-1829. Em sua obra Panorama da literatura francesa do século XVIII,
emprega varias vezes não só a combinação “literatura comparada” como ainda
“panoramas comparados”, “estudos comparados” e “história comparada”. Também J.-J.
Ampère, em seu Discurso sobre a História da poesia (1830), refere-se à “história
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comparativa das artes e da literatura” e reemprega o termo no título da obra de 1841,
História da literatura francesa na Idade Média comparada às literaturas estrangeiras. É
graças a Ampère que a expressão ingressa na órbita da crítica literária, via Sainte-Beuve,
que faz o elogio fúnebre desse autor na Revue des Deux Mondes, considerando-o o
fundador da “história literária comparada”.
No entanto, para que se complete a descrição do contexto francês, no qual se
consolida em definitivo a inclinação comparativista aplicada à literatura, há que
acrescentar a esses dois nomes o de Philarète Chasles, que, em 1835, se encarrega de
formular alguns princípios básicos do que considerava ser uma “história literária
comparada”. Diz ele:
Nada vive isolado, todo mundo empresta a todo mundo: este grande
esforço de simpatias é universal e constante1.

Parte daí para propor uma visão conjunta da história da literatura, da filosofia e da
política nos cursos ministrados por ele no Collège de France (1841).
Estão aí já esboçadas as noções tanto de vinculação entre literatura comparada e
historiografia literária quanto de empréstimo, que, como veremos, caracterizarão os
estudos comparados considerados clássicos.
Não é de surpreender, então, que a primeira cátedra de literatura comparada surja
na França, em Lyon, em 1887, seguida pela criação de outra, na Sorbonne, em 1910.
Nesses dois locais atuaram grandes comparativistas, como Joseph Texte, Fernand
Baldensperger e J.-M. Carré.
O rápido desenvolvimento do comparativismo literário na França foi favorecido pela
ruptura com as concepções estáticas e com os juízos formulados em nome de valores
reputados intemporais e intocáveis, preconizada pelo historicismo dominante. A difusão
da literatura comparada coincide, portanto, com o abandono do predomínio do chamado
“gosto clássico”, que cede diante da noção de relatividade, já estimulada, desde o século
XVII, pela “Querelle des anciens et des modernes”.
Nesse contexto, as noções de evolução, continuidade e derivação integram-se com
facilidade aos ideais “cosmopolitas” vigentes, sendo animadas, ainda, pela visão
romântica, que, na sua busca de exotismo, alimentou o interesse por literaturas
diferentes.

Em outros países
Na Alemanha, parece ter sido Moriz Carrière quem adota, pela primeira vez, a
1

Transcrito de BRUNEL, P.; PICHOIS, C.; ROUSSEAU, A.-M. Qu’est-ce que la littérature comparée?
Paris : Armand Colin, 1983. p. 19.
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expressão “vergleichende Literaturgeschichte” (história comparativa da literatura), depois
difundida como “vergleichende Literaturwissenschaft” (ciência comparativa da literatura).
A intenção de Carrière, que se ocupou da evolução da poesia, era de integrar a literatura
comparada à História Geral da Civilização. É ainda em Berlim que surge o primeiro
periódico da disciplina comparativista, o Zeitschrift der vergleichenden Literaturgeschichte
(1887-1910), editado por Max Koch.
Na Inglaterra, cabe a Hutcheson Macaulay Posnett a primazia do uso da
expressão, em 1886, num livro teórico, intitulado Comparative Literature.
Na Itália, De Sanctis lecionará literatura comparada em Nápoles a partir de 1863.
Já os Estados Unidos esperarão a virada do século para verem surgir os estudos
comparados, sendo criados Departamentos de Literatura Comparada nas universidades
de Columbia (1899) e Harvard (1904). Tendo adotado inicialmente as orientações
francesas, o comparativismo norte-americano será marcado depois pelos estudos de
Irving Babbitt.
Em Portugal há que referir, depois do “precursor” Teófilo Braga, o estudo
“Literatura comparada e crítica de fontes’’ de Fidelino de Figueiredo, inserido em seu livro
A crítica literária como ciência (1912), como trabalho pioneiro no enfoque da questão
metodológica”.

Literatura comparada e literatura geral
Indiferente aos locais onde se expandiu, a literatura comparada preservou a
denominação com que os franceses a divulgaram, mesmo sendo imprecisa e ambígua.
Por isso, muitas vezes sofre a competição da expressão “literatura geral”, também de uso
corrente em francês e em inglês, com a qual é freqüentemente associada. Estão ambas,
por exemplo, nas denominações de associações de comparativistas (veja-se a ''Société
Française de Littérature Générale et Comparée”) ou de publicações especializadas, como
Cahiers de Littérature Générale et Comparée, caracterizando uma atuação conjunta de
estudiosos das duas disciplinas.
A distinção entre as duas expressões tem constituído ponto de discussão
permanente. Alguns autores consideram a literatura geral como um campo mais amplo,
que abarcaria o dos estudos comparados. Outros, como René Wellek e o francês
Etiemble2, não estabelecem diferença entre elas.
À denominação “literatura geral” também é associada a de “literatura mundial”,
mais conhecida pelo termo Weltliteratur, cunhado por Goethe em 1827. Embora se tenha
2

ETIEMBLE. Ensayos de literatura (verdaderamente) general. Madrid: taurus, 1977. (Essais de littérature
(vraiment) générale. Paris : Gallimard, 1974.)
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prestado a várias interpretações, esse termo foi utilizado por Goethe em oposição à
expressão “literaturas nacionais”, para ilustrar sua concepção de uma literatura de “fundo
comum”, composta pela totalidade das grandes obras, espécie de biblioteca de obrasprimas. Mas, além desse significado, podemos entender ainda o termo, de acordo com o
pensamento de Goethe, como a possibilidade de interação das literaturas entre si,
corrigindo-se umas às outras.
Como já se disse, o emprego da palavra por Goethe ganhou inúmeras
interpretações, mas importa aqui acentuar que a aproximação entre as expressões
“literatura comparada” e “literatura geral” deixa transparecer ainda o espírito de
cosmopolitismo literário que favoreceu o surgimento de ambas no século XIX.

As propostas clássicas
É nos primeiros decênios deste século que a literatura comparada ganha estatura
de disciplina reconhecida, tornando-se objeto de ensino regular nas grandes
universidades européias e norte-americanas e dotando-se de bibliografia específica e
publicações especializadas.
Se remontarmos aos estudos considerados clássicos neste campo e a propostas
como a que está expressa no primeiro número da Revue de Littérature Comparée, criada
em 1921 por Fernand Baldensperger e Paul Hazard, veremos que, na época, os estudos
comparados seguiam duas orientações básicas e complementares. A primeira era a de
que a validade das comparações literárias dependia da existência de um contato real e
comprovado entre autores e obras ou entre autores e países.
A identificação de tais contatos abria caminho para os estudos de fontes e de
influências; com isso, as investigações que se ocupavam em estabelecer filiações e em
determinar imitações ou empréstimos recebiam grande impulso. Ao mesmo tempo,
crescia o interesse pelo acompanhamento do destino das obras, a “fortuna crítica” delas
fora do país de origem. Multiplicavam-se as publicações do tipo “Goethe na França”,
“Taine e a Inglaterra”.
A segunda orientação determinava a definitiva vinculação dos estudos literários
comparados com a perspectiva histórica. Nesse contexto, a literatura comparada passa a
ser vista como um ramo da história literária. Tal vinculação se deve ao fato de a nova
disciplina ter atraído de pronto a atenção de historiadores literários, como Ferdinand
Brunetière. Este, ao ministrar um curso de literatura comparada em 1890-1891, lança os
pressupostos de uma história dos grandes movimentos literários no mundo ocidental com
base na comparação entre eles. Outro conhecido historiador literário francês, Gustave
Lanson, investiga, na mesma época, a influência da literatura espanhola nas letras
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clássicas francesas e Emile Faguet, ao dirigir a Revue Latine, de 1902 a 1908, adotará,
como subtítulo da publicação, “journal de Littérature Comparée”.

As grandes “escolas”
As duas orientações referidas estão na base do corpo de doutrina do
comparativismo clássico francês. A maioria dos manuais adota a denominação “escola
francesa” para designar um grupo representativo de estudos onde predominam as
relações “causais” entre obras ou entre autores, mantendo uma estreita vinculação com a
historiografia literária. Assim, a designação indica menos uma restrição geográfica do que
a adoção de determinados princípios, que assumiram também caráter doutrinário em
vários países, pois o comparativismo literário foi dominado por personalidades francesas
durante muito tempo.
A denominação “escolas” começou justamente a ser empregada quando René
Wellek se opôs ao historicismo dominante nos estudos comparados dos mestres
franceses, sugerindo uma cisão entre a suposta “escola” francesa e outra, norteamericana. O emprego do termo, portanto, sugere a formação de dois blocos
radicalmente diferentes. No entanto, a incompatibilidade entre eles não é tão grande
quanto se poderia supor, pois entre os comparativistas norte-americanos há muitos de
orientação historicista e, por outro lado, a mais recente publicação sobre a produção
comparativista na França, o volume intitulado La recherche en littérature générale et
comparée en France (Aspects et problèmes)3 (1983) atesta a multiplicidade de
orientações seguidas e os variados campos de atuação dos estudiosos franceses.
Paralelamente a trabalhos que perpetuam as feições mais convencionais, há os que
renovam as orientações clássicas, sobretudo no domínio da mitopoética. Por isso, ao
utilizar o termo “escolas” é preciso ter em conta esses aspectos e que a intenção
classificatória só tem sentido com relação a uma feição “clássica” dos estudos literários
comparados.
Ao lado da orientação francesa, também se costuma designar como “escolas” a
norte-americana e a soviética.
A primeira, despojada de inflexões nacionalistas, distingue-se da francesa por seu
maior ecletismo, absorvendo com facilidade noções teóricas, em particular os princípios
que regeram o new criticism — movimento crítico que se desenvolveu a partir dos anos
30 nos Estados Unidos.
Além de privilegiar a análise do texto literário em detrimento das relações entre

3

PAGEAUX, Daniel-Henri. (org.). Paris: S.F.L.G.C., 1983.

9
autores ou obras, os comparativistas norte-americanos aceitam os estudos comparados
dentro das fronteiras de uma única literatura, atuação recusada pela doutrina clássica
francesa. Sem ter um programa (ou doutrina) estabelecido, os comparativistas norteamericanos têm em René Wellek seu porta-voz mais expressivo. As reflexões de Wellek
adquiriram, muitas vezes, caráter polêmico e foram responsáveis pela cisão mencionada
entre as duas orientações básicas, fortalecendo as divergências entre elas.
Os comparativistas soviéticos, que têm em Victor Zhirmunsky uma de suas figuras
exponenciais, adotam, como princípio básico, a compreensão da literatura como produto
da sociedade. Preocupam-se, sobretudo, em distinguir entre analogias tipológicas e
importações culturais (outra forma de designar as “influências”), que correspondem
sempre a situações similares na evolução social. Entre eles, destaca-se o tcheco Dionýz
Durisin, herdeiro do estruturalismo de Praga, cuja contribuição detalharemos mais
adiante.
Cabe ainda referir aqui que a investigação comparativista na Alemanha, dominada
sobretudo por um critério de unidade, na tradição legada por Goethe e por todo o
romantismo alemão, orientou-se inicialmente para os estudos de temas, motivos e
personagens literários que circulam na literatura de vários séculos ou de vários países.
Atualmente, volta-se para estudos de imagologia, de casos fronteiriços e de relações
literárias, tendo, entre outros centros, desenvolvido esses estudos nos setores
comparatistas de Aachen e Bayreuth.
Façamos, agora, a leitura de alguns manuais para que as referências esboçadas
fiquem claras através das obras de caráter didático que sintetizam as diferentes
orientações.
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AS CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS
Os manuais franceses
O caráter normativo da orientação francesa decorre da existência de grande
número de livros sobre literatura comparada, responsáveis pela difusão de suas
propostas em vários países.
A inclinação para a ordenação de dados e a fixação de noções norteadoras já
caracterizam, por exemplo, a obra clássica de Paul Van Tieghem, publicada em 1931.4
O autor define o objeto da literatura comparada como o estudo das diversas
literaturas em suas relações recíprocas. Van Tieghem distingue literatura comparada de
literatura geral, considerando a primeira mais analítica e responsável por estudos binários.
A literatura geral corresponderia a uma visão mais sintética, podendo abarcar o estudo de
várias literaturas.
Na proposta de Van Tieghem, a literatura comparada passa a ser uma análise
preparatória aos trabalhos de literatura geral. Na verdade, a intenção do autor era
elaborar uma História Literária Internacional, que se organizaria em três etapas: a história
das literaturas nacionais, a literatura comparada (que se ocuparia com a investigação de
afinidades) e, finalmente, a literatura geral, que sintetizaria os dados antes colhidos.
Essa proposta manifesta um interesse humanístico ao desejar esclarecer “os laços
espirituais que unem tantos homens de uma mesma geração”. Van Tieghem via na
literatura geral uma dupla vantagem:
antes de tudo permite, melhor ainda que a Literatura Comparada, ao
historiador literário de uma nação compreender mais plenamente um
escritor, uma obra, ao observá-lo mergulhado no meio literário
internacional ao qual ele pertence; em seguida, é por si mesma uma
disciplina histórica das mais penetrantes e eficazes (p. 175).

Essa rápida transcrição já permite que se veja que o autor confere à literatura
comparada um caráter complementar, tornando-a subsidiária da historiografia literária e
da literatura geral. A atuação do comparativista, desse modo, ficaria restrita à pesquisa de
“fatos comuns a duas literaturas parecidas”.
Não é outra a orientação que irá predominar entre vários comparativistas
franceses, sendo adotada, por exemplo, por Simon Jeune5 e Jean-Marie Carré. Este
último assim se expressa:
4
5

La littérature comparée. Paris: Armand Colin, [1931] 1946.
Littérature générale et littérature comparée. Paris : Minard, 1968.
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A literatura comparada é um ramo da história literária: é o estudo das
relações espirituais entre as nações, relações de fato que existiram entre
Byron e Puchkin, Goethe e Carlyle, Walter Scott e Vigny, entre as obras,
as inspirações, até entre as vidas de escritores pertencentes a várias
literaturas.6

Como se vê, J.-M. Carré prolonga as orientações de Van Tieghem, reforçando a
inclinação historicista nos estudos comparados em detrimento de uma perspectiva de
crítica textual. Assim dirá Carré que a literatura comparada
não considera essencialmente as obras no seu valor original, mas dedicase principalmente às transformações que cada nação, cada autor impõe a
seus empréstimos.

Mesmo que já não professe o binarismo nos estudos comparados, defendido por
Van Tieghem, Carré adere aos princípios básicos que seu antecessor advoga.
Contudo, não foi só na França que a bíblia de Van Tieghem teve seguidores. No
Brasil, seu discípulo mais fiel foi Tasso da Silveira, que é autor de um manual brasileiro.
Interessa ver, portanto, logo a seguir, em que aspectos Tasso da Silveira segue as lições
do “mestre”.

O manual brasileiro
Tasso da Silveira, em seu livro Literatura comparada7, sintetiza sua atuação como
professor da “nova” disciplina na então Faculdade de Filosofia do Instituto Lafayette
(depois Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade da Guanabara). Sua adesão a
Van Tieghem é integral, sendo que a obra de 1931 lhe fornece os dados fundamentais de
suas propostas comparativistas. Portanto, o que se vinha mencionando como orientação
clássica francesa encontra no Brasil um de seus mais fervorosos seguidores. Na esteira
de Van Tieghem, F. Baldensperger, Fr. Loliée e A. Dupouy. Tasso da Silveira insistirá na
busca de fontes e de influências, ocupando-se com casos de imitações ou empréstimos.
Para ele,
em literatura comparada procedem-se a comparações de caráter especial
e com finalidade positiva. Com a finalidade, extremamente fecunda para a
história do espírito, de verificar a filiação de uma obra ou de um autor a
obras e autores estrangeiros, ou de um momento literário ou da literatura
interna de um país a momentos literários ou a literaturas de outros países
(p. 15).

Em todas as importações passivas, as idéias são aceitas sem contestação. O livro
de Tasso da Silveira não foge à regra: absorve integralmente as sugestões de seus
mestres franceses, cuja receita era pesquisar influências, buscar identidades, ou
diferenças, restringindo o alcance da literatura comparada ao terreno das aproximações
6

CARRÉ, J.-M. Prefácio. In: GUYARD, M.-F. A literatura comparada. São Paulo: Difusão Européia do Livro,
1956. p. 7.
7
Rio de Janeiro: GRD, 1964.
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binárias e à constituição de “famílias literárias”. A terminologia que adota corresponde aos
objetivos traçados: refere-se a “indícios reveladores”, “filiação”, “importação”, “reações
provocadas”, ''fontes”. Dentro dessa mesma orientação e para poder dar conta dela, traça
o perfil do comparativista como um super-homem da erudição, o qual detém não só o
conhecimento amplo de várias línguas como o das respectivas literaturas, acrescidos de
conhecimentos sobre
relações políticas, sociais, filosóficas, religiosas, científicas, artísticas e
literárias, abrangendo as traduções e os dados de recepção da obra em
um público dado (p. 37).

A esse estudioso de saber enciclopédico não deveria faltar a freqüência das obras
menores, daqueles autores que a história literária apenas refere. A formação, portanto, do
comparativista se dá mais em termos de bagagem, de erudição do que de adestramento
em técnicas de análise. Sua tarefa é, sobretudo, a da caça de indícios. Não é difícil
entender, então, por que qualifica o comparativista de
crítico sui generis a quem diretamente não incumbe a análise da obra
literária em sua estruturação intrínseca, nem a exegese dos sentidos
múltiplos dessa obra (p. 35).

E acrescenta:
Sua específica tarefa é apenas uma: estabelecer filiações entre obras e
autores de um país e obras e autores de outro ou de outros países (p. 36).

Como se vê, um vôo ainda muito restrito.
Surpreende, na adesão de Tasso da Silveira aos autores franceses mencionados,
o não aproveitamento das contribuições que alguns intelectuais brasileiros dispersavam
em seus trabalhos de crítica literária, com forte inclinação comparativista. Se as tivesse
considerado, é possível que, já na época, o manual brasileiro pudesse conter sugestões
renovadoras, colhidas aqui mesmo, e não se tivesse deixado levar tanto pelo vezo
sistematizador das orientações que acolheu. Passemos os olhos por algumas dessas
contribuições.

Os pioneiros
Há que salientar a vinculação, no Brasil, da perspectiva comparada com os estudos
filológicos das primeiras décadas deste século. Por isso interessa examinarmos a
inclinação em João Ribeiro, que, já em Páginas de estética (1905)8, dedica um capítulo à
literatura comparada.
É um artigo curto, que não deixa de ter idéias interessantes. Vale a pena
8
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transcrever uma delas:
Refiro-me à literatura comparada: mas não a essa em que se cotejam e se
confrontam escritores de várias raças e estirpes. Pouco importam (à luz
em que estou agora) os influxos recíprocos entre os homens de gênio, o
quanto influiu Petrarca em Camões, Cervantes em Heine, Plauto em
Molière. Refiro-me, diversamente, a um aspecto essencial da crítica
histórica que há mister fundar e desenvolver (p. 133).

Ora, é compreensível que João Ribeiro adote, na época, uma perspectiva histórica.
Daí sua intenção de entender a literatura comparada como “crítica histórica”. No entanto,
é curioso como não se interessa pelo jogo dos confrontos, característico da feição
clássica da disciplina, prevendo para ela uma atuação “crítica”, mesmo sem desvinculá-la
da história.
Também é compreensível que alie os interesses lingüísticos aos literários, pois é
uma implícita noção de língua como sistema que o leva a considerar a existência de uma
literatura orgânica, popular, espontânea, que fluiria paralelamente á literatura oficial. É
justamente essa literatura não regulada por normas que João Ribeiro gostaria de ver
confrontada com a outra, a impressa. Diz ele:
Quisera eu que lhe traçassem as fronteiras e me dissessem em que
proporção dela se afasta essa outra literatura nossa, erudita, refletida,
artificial, tardiamente criada, sobreposta e dobrada sobre a grande arte
popular (p. 135)

A observação é tanto mais curiosa se lembrarmos que, na esteira de
Baldensperger, P. Van Tieghem chega a excluir do âmbito da literatura comparada os
contos populares e as lendas devido ao anonimato de seus produtos. Dizia ele:
Isto é folclore, não é história literária, pois esta é a história do pensamento
humano visto através da arte de escrever (p 89).

Daí o ostracismo da literatura antiga e medieval nos cursos ministrados na
Sorbonne, na época de Van Tieghem.
João Ribeiro seguia, ao contrário, a orientação germânica, na qual a
Stoffgeschichte explorava a literatura popular na análise de temas e mitos, enquanto já
advogava a tese da inter-relação entre literatura escrita e literatura oral, defendida, bem
mais tarde, por críticos como R. Wellek e A. Warren em sua Teoria da literatura (1948)9.
Ao nome de João Ribeiro se poderia com segurança anexar o de Otto Maria
Carpeaux, o de Eugênio Gomes e o de Augusto Meyer. Mesmo bastante diferentes entre
si, esses autores teriam em comum a inclinação para o comparativismo, que se manifesta
em suas obras não de maneira apenas ocasional, mas reiteradamente.
O. M. Carpeaux adota a comparação como um dos princípios para os estudos que
desenvolve em sua História da literatura ocidental e em vários ensaios dispersos na obra
9
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de crítica. Freqüentemente envereda pelo rastreio de fontes ou por problemas de
tradução, convertendo-se, também, em exemplar “intermediário”, difusor entre nós de
autores europeus pouco conhecidos. Kafka, por exemplo, foi um dos escritores que
Carpeaux encarregou-se de divulgar para a intelectualidade brasileira.10
Também Eugênio Gomes manifesta em vários trabalhos na imprensa a tendência
comparativista que cristaliza, definitivamente, em Machado de Assis - Influências inglesas
(1939)11, onde trata de identificar essas fontes na obra do autor de Brás Cubas,
acrescentando-lhes ainda a sugestão de Victor Hugo. E. Gomes as registra com precisão,
em pesquisa exaustiva e criteriosa, tornando seu livro, que não é uma investigação
acabada ao nível interpretativo, valioso material para uma análise comparada em
Machado de Assis.
Igualmente interessante é a “Introdução”, onde E. Gomes rebate as críticas de
Sílvio Romero, que acusara Machado de “macaquear Sterne”. Depois de reconhecer
influxos do humour anglo-saxão na obra de Machado de Assis, diz E. Gomes:
Seria irrisório indagar, com o crítico de Minhas contradições, se Machado
era como Swift ou como Sterne. [. . .] Não tivesse a intuição do humour e,
certamente, não bastava, para o exercer tão finamente, uma simples
assimilação do processo de tal ou qual humorista estrangeiro. [...] Mas
frisemos, em abono dele, que nem só os humoristas anglo-saxões
incidiram no mesmo inconveniente, como foram, por sua vez, tributários de
outros, não havendo nenhum absolutamente original (p. 10).

Sem dúvida, Eugênio Gomes, seguindo uma tendência de época, adota uma
explicação psicologizante (o humour como “espírito de temperamento”), mas astutamente
refuta as acusações de mera imitação feitas a Machado, inserindo-o numa “família de
humoristas” que remonta a Rabelais, e, ao fazê-lo, converte a todos da linhagem em
“geniais plagiadores”.
Não deixa também Eugênio Gomes de insinuar sua intuição do processo criador de
Machado, ao observar que, em Quincas Borba, é pela fala da personagem que o autor do
romance deixa transparecer seu apego a Pascal. Daí o comentário no qual acentua a
maneira como a cultura, absorvida e assimilada pelo escritor brasileiro, se
incorporava à sua economia criadora (P. 12).

As “fontes” em questão
As “fontes” machadianas foram um constante estímulo para os críticos do autor.
Augusto Meyer ocupou-se com elas num ensaio sobre o capítulo do “delírio” de Brás
10
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Cubas. Ao perseguir a figura da Natureza ou Pandora até as suas prováveis fontes
remotas, completa o estudo evocando a imagem machadiana da cabeça como “um bucho
de ruminante” para dizer que ali é
onde todas as sugestões, depois de misturadas e trituradas, preparam-se
para nova mastigação, complicado quimismo em que já não é possível
distinguir o organismo assimilador das matérias assimiladas... .12

Machado, portanto, fornece ao crítico a metáfora “alimentar” do processo criador,
que não está longe da visão “antropofágica” de Oswald de Andrade.
Mas não é só com relação à obra de Machado de Assis que Augusto Meyer
exercitou suas pesquisas de fontes, na permanente sugestão de Ernst Robert Curtius, de
quem promoveu a tradução da obra Literatura européia e Idade Média latina (1948), pelo
Instituto Nacional do Livro. Bons exemplos de rastreamento de “tópicas” são os ensaios
inseridos em Camões o Bruxo e outros estudos (1958). Além desses, é preciso destacar o
estudo sobre o poema de Rimbaud, Le bateau ivre — Análise e interpretação (1955),
onde a metodologia escolhida bem se esclarece. Elaborado para um curso de Teoria da
Literatura que o autor ministrou na então Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade
do Brasil, nos anos 50, caracteriza o estudo seu tom didático e a preocupação em definir
conceitos e elucidar pontos de vista. Inicia Meyer por uma discussão sobre “temas e
fontes”, minimizando o valor da investigação das tópicas para a análise críticointerpretativa do poema. Como diz,
por mais que um Curtius renovasse e ampliasse a velha Stoffgeschichte, a
monótona história de temas, de motivos e influências literárias, a validade
relativa de aplicação do método, conforme os casos tratados, continua a
pesar como fator preponderante nas tentativas de exegese (p. 19).

Para ele, trata-se de um salto inicial, pois,
reconhecida a filiação de Rimbaud e seu parentesco poético mais próximo,
ainda resta mostrar que ele é o contrário de um epígono e, por
conseguinte, sublinhar aquilo em que diverge de seus modelos; não o lado
coincidente ou passivo, de cera mole, em que se refletem as influências,
mas a forte marca singular da sua personalidade (p. 22).

Mesmo provocada por uma tendência de crítica psicológica a valorização das
“divergências” é o dado fundamental na observação de Meyer, que as vê surgir da análise
textual rigorosa, como acentua na seqüência:
Quem quiser evitar os riscos mais graves que a todo momento ameaçam a
viabilidade do estudo das fontes, considere sempre, com a maior cautela,
os seguintes aspectos da questão: a) o perigo de supor que a cada trecho
de uma obra deve necessariamente corresponder uma fonte específica, ou
“trecho paralelo”; b) o “hipnotismo da fonte única”, na expressão do
professor Morize; c) a confusão entre simples semelhança e dependência
12
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direta. Além disso, na grande maioria dos casos, a aproximação de textos,
de acordo com a técnica das “passagens paralelas”, vem
desacompanhada de uma análise estilística e carece portanto de valor
concludente. Nunca será possível em tais casos definir a natureza da
influência, ou mesmo comprovar se houve de fato influência, e traçar
devidamente os limites entre imitação, adaptação, assimilação e
originalidade (p. 22-3).

A orientação estilística é dominante nas análises textuais empreendidas por Meyer
e caracteriza o estudo sobre Rimbaud; mas interessa aqui ressaltar a justeza da
desconfiança que demonstra em relação às pesquisas de influências e, principalmente,
como se retrai diante dos paralelismos binários sem caráter interpretativo tão freqüentes
nos estudos tradicionais de crenologia.
De João Ribeiro a Augusto Meyer, portanto, e nos dois outros autores referidos, há
uma postura diversa da de Tasso da Silveira, pois neles se expressa a perspectiva crítica
que impede a absorção passiva das noções estrangeiras. Ao contrário, já as fazem
passar pela peneira das restrições.
A simples amostragem nos comprova que, se tivermos de escrever a história do
comparativismo no Brasil, teremos de recorrer aos estudos pontuais, dispersos em jornais
e livros de crítica literária, pois aí estão, sem dúvida, as mais criativas contribuições.

De volta aos franceses
A visão obliterada que se tem da literatura comparada como um estudo restrito a
exaustivos levantamentos, verdadeiros exercícios de erudição que, muitas vezes,
impressionam mais pelo esforço da pesquisa do que pela agilidade das interpretações
resultantes, decorre, em geral, das propostas que conhecemos através de manuais que
sobrecarregam o aparato da investigação sem suscitar as atitudes críticas.
É o caso, por exemplo, da obra de Marius-François Guyard, A literatura
comparada13, traduzida em 1956 e bastante conhecida.
Não se pode dizer que o autor não estivesse movido por boas intenções: ele quer
dirimir dúvidas sobre a natureza dos estudos comparados, tentando dar à disciplina uma
definição objetiva. Já na introdução dirá que
o inevitável paralelo, de 1820 a 1830, entre Shakespeare e Racine,
pertence à crítica ou à eloqüência; pesquisar o que o dramaturgo inglês
conheceu sobre Montaigne e o que dele transportou para seus dramas, é
literatura comparada (p. 9).

Mas as boas intenções do autor valem pouco: Guyard insiste na distinção entre
crítica e comparativismo, prejudicando a compreensão de ambas as atividades, pois se à
primeira destina o paralelismo, à segunda cabe apenas o levantamento de dados sobre o
13
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que um autor leu de outro. Para ele,
a literatura comparada é a história das relações literárias internacionais. O
comparativista se coloca nas fronteiras, lingüísticas ou nacionais, controla
as trocas de temas, idéias, livros ou sentimentos entre duas ou várias
literaturas (p. 15).

De acordo com o que propõe, o comparativista é uma espécie de fiscal do “trânsito”
ou intercâmbio intelectual. Assim, na sua concepção o termo relação se converte em
palavra-chave, pois se não existir contato real, seja de um homem com um texto, de uma
obra com um público, de um viajante com um país, encerra-se o domínio da literatura
comparada e começa o “da pura história das idéias, quando não da retórica”.
Os bons propósitos de Guyard não atingem os objetivos a que se propunham: ao
definir, restringe. Exigindo a comprovação dos contatos ou relações, deixa de considerar
relações

mais

gerais,

decorrentes

de

afinidades

naturais

ou

movidas

por

condicionamentos de época ou de gênero, que também podem existir e interessam ao
comparativista. Além disso, qualquer proposição metodológica que intenta fazer em seu
livro se dissolve em conselhos práticos a quem se dedica aos estudos literários
comparados. Indica “caminhos” e esses se reduzem à investigação de fontes e de
influências comprovadas, ao acompanhamento do destino das obras fora do país de
origem ou do movimento das idéias, à interpretação de um país pela imagem que dele se
faz no estrangeiro ou, ainda, à análise dos “intermediários”, elementos que favorecem a
difusão de um texto ou de um autor. Limita o alcance da literatura comparada a um “pano
de fundo” da literatura, ao estudo de dados que estão “ao redor” do literário, ao abstrair
toda a análise crítica dos textos. Por isso, hoje, o interesse do livro de Guyard é muito
menor do que seu sucesso inicial anunciava. Ao definir a literatura comparada como
“história das relações literárias internacionais”, compreende-as como simples comércio
internacional da cultura e propõe a investigação dessas relações apenas em seus
aspectos mais superficiais.
Na expectativa de superar seu antecessor, Claude Pichois e André-Michel
Rousseau elaboram outro manual, de igual título: La littérature comparée (1968)14. O livro
de Pichois e Rousseau é realmente mais rico e atualizado em suas informações, como
também mais abrangente nos conceitos e nas propostas. No entanto, desenvolve plano
idêntico ao de Guyard, acabando por tratar sobretudo de “trocas literárias internacionais”
e ocupando-se, como aquele, com a caracterização dos elementos que intermediam
esses processos. A aceitação que ganhou esse manual (a segunda edição, de 1971,
esgotou-se com rapidez) estimulou o surgimento de uma terceira versão, com título novo

14
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— Qu'est-ce que Ia littérature comparée? (1983)
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— e colaboração de um terceiro co-

autor, Pierre Brunel. Na verdade, a nova formulação ganha em interesse por seu caráter
mais dialético e pela discussão em torno das contribuições teóricas recentes. Os
conceitos não estão tão rigidamente propostos, de acordo com o espírito do livro, cujo
título interrogativo evoca a instigação de Sartre no célebre ensaio “Qu'est-ce que Ia
littérature?”, de 1949. Para ilustrar, basta transcrever o que dizem os autores sobre a
distinção entre literatura comparada e literatura geral:
A literatura geral é o estudo das coincidências, das analogias; a literatura
comparada (no sentido estrito do termo) é o estudo das influências, mas a
literatura geral é ainda literatura comparada. E mesmo se compreendemos
sob esse último termo apenas os estudos de relações de fato, percebemos
que não existe solução de continuidade (p. 103).

Mas, apesar da aparência nova, os resultados não se alteram. Se já não
estabelecem a subserviência da literatura comparada à literatura geral, pois querem
acentuar a complementariedade entre elas, ainda insistem em “coincidências, analogias e
influências” como o interesse central do comparativista. É com a intenção de caracterizarlhe a atuação que irão afirmar:
Estudar a invenção da tragédia na Grécia, seu transplante para Roma, sua
ressurreição no século XVI, sua difusão em toda a Europa, o interesse que
suscita na atualidade, é obra de comparativista. Meditar sobre a noção do
trágico, como Nietzsche no Nascimento da tragédia ou, mais
recentemente, George Steiner em A morte da tragédia, é ser filósofo
literário (p. 105).

A passagem transcrita deixa à mostra a fragilidade da distinção efetuada, porque
quem se dispõe a estudar o surgimento da tragédia não pode evitar a reflexão sobre o
trágico.
Mesmo que a nova versão dessa obra tenha uma feição mais “moderna” e
conceitos teóricos melhor explicitados, os princípios firmados nas duas edições anteriores
permanecem em vigor. Dito de outro modo, as considerações teóricas acolhidas não
chegam a atuar sobre as formulações precedentes, modificando-as. Assim, o capítulo
final (“Vers une définition”) acaba reproduzindo integralmente os textos das edições
precedentes, como reafirmação do conceito de literatura comparada antes adotado:
A literatura comparada é a arte metódica, pela pesquisa de laços de
analogia, de parentesco e de influência, de aproximar a literatura de outros
domínios da expressão ou do conhecimento, ou então os fatos e os textos
literários entre eles, distantes ou não no tempo e no espaço, contanto que
pertençam a várias línguas ou várias culturas, façam parte de uma mesma
tradição, a fim de melhor descrevê-los, compreendê-los e apreciá-los (p.
150).

Ora, tal definição privilegia o estudo de semelhanças (analogias e parentescos, na
15
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perspectiva até aqui rastreada), sem se ocupar com as eventuais diferenças. Isso não só
limita a natureza da investigação como também cerceia o seu alcance. Ao aproximar
elementos parecidos ou idênticos e só lidando com eles, o comparativista perde de vista a
determinação da peculiaridade de cada autor ou texto e os procedimentos criativos que
caracterizam a interação entre eles. Enfim, deixa de lado o que interessa. Paralelamente,
ao preconizar a idéia de “filiação”, a definição se ampara num conceito de tradição no qual
a cronologia (ou antecipação) se converte em critério dominante e expressão de
excelência, como prova de originalidade. E, na formulação, apenas interessa aproximar
elementos que pertençam à “mesma tradição”, aqui sinônimo de linhagem, como reforço à
afirmação de identidades.
Além disso, a definição de literatura comparada como “arte metódica” nada diz
sobre sua atuação metodológica e a imprecisão terminológica inicial ocorre ainda na
expressão “apreciá-los”, que conclui o trecho citado.
Assim, o livro dos autores Pichois, Rousseau e Brunel apesar das modificações
introduzidas nas duas primeiras edições, parece regredir quando se dispõe a conceituar
os procedimentos comparativistas e reafirma as propostas clássicas da “doutrina”
francesa, sem integrar as sugestões teóricas que refere.

Etiemble: um caso à parte
O trajeto, embora rápido, pelos manuais mais conhecidos, revisa a bibliografia
existente com a finalidade de destacar os aspectos essenciais de cada proposta para que
seja possível contrastá-las.
Assim, esse vôo panorâmico em território francês, longe de ser exaustivo, ocupouse apenas com os textos que são melhor divulgados no Brasil. Deixou de lado, por
exemplo, uma contribuição fundamental, a de Etiemble, sucessor de Carré na Sorbonne.
Na verdade, o fez intencionalmente, pois esse autor mereceria um capítulo especial pela
singularidade de suas reflexões. Em Comparaison n'est pas raison (1963)16 ou em Essais
de littérature (vraiment) générale (1974), Etiemble se encarrega de rebater a distinção
entre literatura comparada e literatura geral e sustenta um interesse que ignora divisões
políticas e limites geográficos, pois, para ele, as literaturas asiáticas tem a mesma
importância que as européias. É, enfim, um humanista na acepção exata do termo. Suas
afirmações levam muitos a situá-lo mais próximo da “escola” norte-americana do que da
francesa, pelo questionamento constante a que submeteu o comparativismo tradicional.
Sua posição é, por exemplo, frontalmente contrária à de Guyard, no qual critica a
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extremada perspectiva nacionalista. Opõe-se Etiemble a qualquer postura chauvinista e a
todo provincialismo, prevendo para o comparativista a tarefa de reconhecer que
a civilização dos homens, onde os valores se trocam desde milênios, não
pode ser compreendida, apreciada, sem referência constante a essas
trocas, cuja complexidade impede seja a quem for de organizar nossa
disciplina com relação a uma língua ou a um país, privilegiados entre todos
(p. 15).

Etiemble compreende uma “interdependência universal das nações”, expressão de
Karl Marx para quem as obras de uma nação se tornam propriedade comum de todas as
nações. Etiemble propõe o estudo de obras parecidas sem ter em conta seus possíveis
contatos ou derivações; interessa-lhe determinar o que denomina de “invariantes
literárias”, isto é, a unidade de fundo da literatura como totalidade. Neste sentido, postula
uma poética comparada.
A singularidade da postura de Etiemble advém de sua posição no contexto clássico
francês. Divergindo de J.-M. Carré, a quem sucede na cátedra da Sorbonne, Etiemble
dilata o interesse comparativista para contextos não-europeus no mesmo tempo que se
dedica a estudar longamente O mito de Rimbaud. Por outro lado, recusa o estudo de
problemas marginais à literatura, que esquecem os textos em si mesmos. Por isso, em
Comparação não é razão (A crise da literatura comparada) julga duramente os métodos e
concepções convencionais que insistem em investigar somente questões periféricas. Daí
propor a combinação de dois métodos que eram considerados tradicionalmente
incompatíveis, o da investigação histórica e o da reflexão crítica.
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3
Novas orientações comparativistas
O comparativismo em crise
Por longo tempo, a literatura comparada parecia constituir terreno exclusivo de
estudiosos franceses, cuja doutrina predominava sobre as demais orientações. Mas as
propostas clássicas que acompanhamos através de alguns manuais sofrem seu primeiro
grande abalo em 1958, no 2.° Congresso da Associação Internacional de Literatura
Comparada (AILC/IACL), em Chapel Hill, quando René Wellek pronuncia uma conferência
de impacto, publicada como artigo — “A crise da literatura comparada”17 — na qual
considera o comparativismo como “uma represa estagnada”.
Nesse texto, Wellek investe contra as fragilidades teóricas da disciplina e sua
incapacidade de estabelecer um objeto de estudo distinto e uma metodologia específica,
até aquela época. Sua crítica se dirige contra os pronunciamentos de F. Baldensperger,
P. Van Tieghem, J.-M. Carré e M.-F. Guyard, autores que, segundo ele,
sobrecarregaram a literatura comparada com uma metodologia obsoleta e
sobre ela deitaram a mão mortal do factualismo, do cientismo e do
relativismo histórico do século XIX (p. 244).

Opõe-se à distinção entre literatura comparada e literatura geral, julgando-a
insustentável e desnecessária. E pergunta:
Por que deveríamos distinguir entre um estudo da influência de Byron
sobre Heine e o estudo do byronismo na França? (p. 245).

Tal limitação, para Wellek, faz com que a literatura comparada se reduza à análise
de fragmentos, sem ter a possibilidade de integrá-los em uma síntese mais global e
significativa. Por outro lado, essa limitação obriga o comparativista a enveredar apenas
pelos clássicos estudos de fontes e influências, causas e efeitos, sem jamais chegar à
análise da obra em sua totalidade ou de uma questão em sua generalidade. Além disso,
continua Wellek, a investigação do “comércio exterior” entre duas literaturas conduz o
estudioso a se ocupar apenas com dados extraliterários.
Todas essas restrições levam o crítico a considerar que as propostas que até então
caracterizavam a disciplina acabaram por desprestigiá-la, transformando-a, como se viu,
em uma “subdisciplina” de atuação restrita. Mesmo as intenções de Carré e de Guyard de
dilatarem essa atuação para a investigação da imagologia serão condenadas por Wellek,
que as entende como o ressurgimento da velha Stoffgeschichte18 alemã, que julga mais
17
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adequada à psicologia social e à história cultural.
Além dessas críticas, Wellek dá o golpe de misericórdia nas orientações em vigor,
criticando o princípio causalista que rege os estudos clássicos de fontes e influências,
manifestando-se contrário aos estéreis paralelismos, resultados de caça às semelhanças
que, apenas raramente, investigam
o que estas relações devem indicar, a não ser que um escritor conheceu e
leu outro (p. 246).

Não é difícil perceber que na base das argumentações de Wellek estão o
formalismo russo, que o formou, e a fenomenologia, a que aderiu depois.
A formação de Wellek sofreu, ainda, o contato com o new criticism e amalgamou os
princípios em que essas três correntes teórico-críticas preconizam a análise imanente do
texto literário. São, sem dúvida, tais orientações que o levam a compreender as obras
literárias não como somas de possíveis sugestões mas como
conjuntos em que a matéria-prima provinda de qualquer parte deixa de ser
matéria inerte e é assimilada numa nova estrutura (p. 246).

A partir dessa afirmação, transcrita do artigo referido, torna-se mais fácil entender
que Wellek se rebele contra o determinismo causal, que trata a questão de fontes e
influências como dados separados do todo da obra, sem atentar sequer para as formas
de sua absorção nem para o funcionamento desses elementos “estranhos” na
organização nova.
A incompatibilidade de R. Wellek com os mestres franceses está fundada em
diferentes conceituações do literário. Desde o clássico Teoria da literatura (1949),
elaborado em colaboração com Austin Warren, as noções que embasam a argumentação
empregada no artigo já estavam claras.

No capítulo V, intitulado “Literatura geral,

literatura comparada e literatura nacional”, os autores se mostravam insatisfeitos com os
rumos tomados pelos estudos comparados, que ora se limitavam à investigação da
migração de temas da literatura oral para a escrita, ora estavam confinados ao exame das
relações entre duas ou mais literaturas, recaindo sobre os dados externos a preocupação
maior.
Já na obra teórica, Wellek defende o estudo da literatura sem distinções artificiais,
dada a dificuldade em definir os tópicos e traçar limites para a investigação. Para ele,
melhor seria falar apenas de “literatura”, pois literatura “comparada” e “geral” se fundem
inevitavelmente.
No prefácio à primeira edição, os autores se referem à erudição literária (expressão
que parecem adotar para literatura comparada em várias passagens) como sinônimo de
investigação compatível com o criticismo. Também se recusam a distinguir entre literatura
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contemporânea e literatura do passado, repelindo o evolucionismo mecânico de
Brunetière, que acentuava o paralelismo entre evolução literária e evolução biológica.
Tais conceitos explicam por que René Wellek criticará, mais tarde, a separação
entre crítica literária e estudos literários comparados. Um retorno à perspectiva crítica lhe
aparece como a solução possível de evitar o factualismo exterior e o atomismo que, a seu
ver, entravavam a literatura comparada.
Sua proposta conclui pelo abandono dos estudos de fontes e influências em favor
de uma análise centrada no texto e não em dados exteriores.
Em suma, quer substituir o que considera “passatempo de antiquário” ou “cálculo
de créditos e débitos nacionais” ou ainda “mapeamento de rede de relações” por uma
modalidade de análise sinônima de crítica e, talvez, a partir daí, pela realização de um
“estudo comparativo da literatura”, expressão que lhe parece mais adequada que a de
literatura comparada.

René Wellek tinha razão?
René Wellek não se deteve no artigo referido. Em vários outros textos, onde tentou
amenizar o impacto causado por sua conferência no Congresso de 1958, reitera a
argumentação empregada e a desenvolve. Quem quiser seguir-lhe a trilha, poderá ler, por
exemplo, o seu estudo “Nome e natureza da literatura comparada” ou o discurso que,
como presidente da Associação Americana de Literatura Comparada, profere em
Cambridge, Mass., em abril de 1965, sob o título “A literatura comparada hoje”19.
Seus constantes alertas, não obstante as restrições que lhes possam ser feitas,
constituem um sinal vermelho ao comparativismo tradicional e podem ser considerados
como uma das contribuições mais significativas para que ele seja repensado e
necessariamente, reformulado. Wellek, sem dúvida, atinge os pontos fracos das
propostas clássicas: o exagerado determinismo causal das relações, a ênfase em fatores
não-literários, a análise dos contatos sem atentar para os textos em si mesmos, o
binarismo reducionista.
No entanto, cabe dizer que muitas vezes suas observações, ao desnudarem o
comparativismo tradicional, não lhe davam roupa nova para cobri-lo. O que
substantivamente propõe é a introdução da reflexão crítica nos estudos comparados
(nisso Etiemble dele se aproxima), mas não define a atuação comparativista, arriscando
fazê-la perder sua especificidade. O caráter combativo das argumentações de Wellek
parece levá-lo a arregimentar maior número de restrições do que de saídas aos impasses
19
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caracterizadores da “crise” da literatura comparada. Por isso foi interpretado de formas
tão variadas e determinou, com a postura anti-historicista e a aceitação de estudos
comparados no interior de uma só literatura, a cisão entre uma suposta orientação norteamericana e a francesa clássica.
Ao recusar frontalmente os estudos de imagologia20, Wellek não previu que eles
poderiam ser feitos com ênfase nos aspectos especificamente literários. Um bom exemplo
de estudo dessa natureza é O “brasileiro” e o avesso de um personagem tipo, de
Guilhermino César21, no qual a análise, na ficção portuguesa, da imagem do português
que enriqueceu no Brasil e volta para sua terra, articula dados das culturas aproximadas
com elementos literários. A recorrência à História, refutada por Wellek, utilizada
adequadamente, torna-se importante no exame do literário do ponto de vista da sociologia
literária. É exemplo recente o livro Carcamanos e comendadores — Os italianos de São
Paulo: da realidade à ficção (1919-1930) de Mário Carelli22. Tais trabalhos comprovam
que a articulação da perspectiva crítica à literatura comparada é não só indispensável
(como queria Wellek) mas capaz de revitalizá-la sem que perca suas características
essenciais, que a singularizam em relação à crítica tout court.
A literatura comparada, sendo uma atividade crítica, não necessita excluir o
histórico (sem cair no historicismo), mas ao lidar amplamente com dados literários e
extraliterários ela fornece à crítica literária, à historiografia literária e à teoria literária uma
base fundamental. Todas essas disciplinas concorrem em conjunto para o estudo do
literário, resguardada a especificidade de cada uma. Devem conviver sem se confundirem
(como acontece às vezes na reflexão de Wellek). No entanto, isso não lhe tira o mérito
dos alertas e da saudável revitalização que estimulou sobre o comparativismo literário,
encaminhando-o a compatibilizar a perspectiva crítica com atuações tradicionais,
dilatando as análises para além do simples levantamento de dados e identificação de
fontes, influências e relações.

O “modelo” estruturalista
Se René Wellek não fez propostas específicas para a literatura comparada, além
de convocá-la a assumir uma perspectiva de crítica literária, o tcheco Dionýs Durisin23,
apoiado nos princípios do estruturalismo de Praga, formulou uma proposição
metodológica que muitos consideraram como um “modelo” inovador.

20
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Pierre Swiggers , por exemplo, classifica essa contribuição como “novo
paradigma” nos estudos comparados, em oposição às propostas mais tradicionais.
Vejamos do que se trata.
Durisin preocupa-se em estabelecer classificações tipológicas através dos estudos
comparados e, nesse sentido, é pioneiro no oferecimento de uma tipologia sistemática
das relações literárias. Com a finalidade de organizar essas relações, Durisin distingue
entre contatos genéticos e relações de solidariedade tipológica. O estudo dos primeiros
está subdividido em análise de contatos externos (ou primários), como, por exemplo, o
sucesso literário, e em contatos internos (os casos de influências). Esses contatos em seu
aspecto material, podem ser diretos ou indiretos.
Por outro lado, as relações de solidariedade tipológica são diferenciadas de acordo
com o pano de fundo social, literário ou psicológico, que freqüentemente tem uma função
normativa.
As distinções entre essas relações são feitas por condições impostas pelas escolas
ou correntes literárias, pelos gêneros ou pelo modelo de um trabalho literário.
O mérito maior da tipologia de Durisin é a eliminação do conceito de influência no
sentido clássico, pois o substitui pelo conceito operacional de tipo (ou estratégia) de
influência. Ao fazer isso, o autor tcheco distingue entre estratégias integradoras — que
seriam a imitação, a adaptação, o empréstimo ou decalque — e estratégias
diferenciadoras (a paródia, a sátira, a caricatura).
A proposta de Durisin quer prover explicações estruturais para os fenômenos
literários, quando estudados de um ponto de vista comparativo. Mas o que interessa em
sua reflexão é que, através de um modelo hipotético dedutivo, ele investiga as relações
que são estabelecidas não apenas entre autores e obras mas entre sistemas e
subsistemas literários, governados por certas normas e tendências (estéticas, sociais e
políticas).
A finalidade do autor, além de descrever essas relações, é também de explicá-las
por uma teoria elaborada, usando uma terminologia específica.
Como vimos, nas orientações mais tradicionais as relações entre autores e obras
eram estabelecidas de maneira causal e mecânica com vistas ao exame de exportações e
importações literárias. Na teoria estruturalista de Durisin, o objeto da investigação são as
relações entre os textos, isto é, preocupa-se com as transformações dos textos no interior
dos sistemas literários, sob a influência, sobretudo, das normas impostas pelos próprios
sistemas e pela tradição. Há, sem duvida, uma nítida evolução teórica na base da
24

Methodological Innovation in the comparative study of literature. Canadian review of comparative
literature/RCLC, mar. 1982. p. 19-25.

26
proposição do autor tcheco, pois deixa de lado os conteúdos (a relação entre autores)
para ocupar-se com aspectos formais (a relação entre textos). Isso reflete uma mudança
substantiva no conceito de literatura comparada, abrindo para a disciplina novos campos
de atuação e orientando-a para pensar a articulação entre sistemas e subsistemas
literários.
Mas é preciso dizer que a proposta de Durisin, em sua formulação inicial (1970),
não previa a articulação entre sistemas literários e não-literários, correndo o risco do
fechamento nos primeiros. Além disso, como todo estudo tipológico, tendia a favorecer
uma excessiva simplificação que privilegiava os fatos análogos em detrimento das
diferenças entre os textos.
Ao perceber as fragilidades do “modelo” que propunha, o autor começou a
desenvolvê-lo no sentido de combinar a análise do processo literário com o contexto da
literatura nacional, já com vistas ao estabelecimento de categorias da literatura mundial,
meta de suas pesquisas25.

As inovações metodológicas
Antes de nos determos em questões específicas, reflitamos de maneira geral sobre
as modificações introduzidas nos modos de atuação do comparativista.
Vimos que René Wellek insiste na concepção de literatura comparada como uma
atividade crítica, considerando-a mesmo como sinônimo de crítica literária e opondo-se,
frontalmente, àqueles que estabeleciam limites entre as duas, distinguindo investigação
de fontes da análise crítico-interpretativa dessas mesmas fontes. Vimos também que
Wellek se diferencia de seus colegas comparativistas por refletir amparado em diversa
noção do literário, que afina com orientações teóricas para as quais o texto é o objeto
central das preocupações.
As perspectivas ditas “clássicas” em literatura comparada se moldaram, sem
dúvida, de acordo com os princípios vigentes no século XIX: historicismo e transferência
de métodos de outras ciências para o estudo da literatura. O chamado positivismo literário
vira o século e adentra os primeiros decênios deste, perpetuando na crítica literária como
no comparativismo a inclinação historicista e a atenção voltada para a figura do autor.
Pode-se, então, entender a substituição do biografismo do século XIX por um
psicologismo vigoroso nas primeiras décadas do século XX.
Mas é neste século que os estudos sobre a natureza e o funcionamento dos textos
literários ganham grande impulso e fazem avançar, como reflexão organizada em busca
de caráter mais científico, a teoria literária.
25
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O formalismo russo , surgido de estudos realizados por investigadores do Círculo
Lingüístico de Moscou (1914-1915) e de estudiosos que fundaram, em 1917, a
Associação para o Estudo da Linguagem Poética (OPOIAZ), caracterizou-se justamente
por uma recusa do historicismo vigente no século anterior. Opunha-se, também, às
interpretações extraliterárias da obra: sua análise não deveria partir da sociologia, nem da
psicologia ou da filosofia, mas antes centrar-se no texto, no estudo do literário em si
mesmo.
Se evocarmos a lição de Antonio Candido — a literatura como um sistema no qual
interagem autores (produtores literários), obras e público (conjunto de receptores) —
perceberemos que houve, na proposta formalista, uma mudança de enfoque, do primeiro
para o segundo desses elementos. E poderíamos dizer ainda que a teoria literária se tem
caracterizado por deslocar a sua atenção de um desses três pólos para outro. A reflexão
que move a chamada “estética da recepção'', por exemplo, preocupa-se, sobretudo, com
as operações receptivas, ou seja, com os procedimentos efetuados pelo leitor no contato
com a obra e suas conseqüências na conformação do público (a receptividade da obra
em sentido amplo).
Os estudos comparados mais recentes incorporam os princípios desenvolvidos
pela teoria literária, modificando suas formas de atuação.
É o que veremos a seguir.
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O reforço teórico
Teoria literária e comparativismo
As reflexões sobre a natureza e o funcionamento dos textos, sobre as funções que
exercem no sistema que integram e sobre as relações que a literatura mantém com outros
sistemas semióticos (legado formalista que os estruturalistas do Círculo de Praga se
encarregaram de levar adiante) abriram caminho para a reformulação de alguns conceitos
básicos da literatura comparada tradicional.
Entre as diferentes contribuições, foram utilíssimas as noções de luri Tynianov27
sobre a evolução literária, de Jan Mukarovsk sobre a função estética e sobre a arte como
fato semiológico28 e de M. Bakhtin sobre o dialogismo no discurso literário29.
I. Tynianov pertenceu ao Círculo Lingüístico de Moscou, constituindo com B.
Eichenbaum, V. Chklovski, R. Jakobson, O. Brik, B. Tomachevski e outros do grupo que,
por um recurso didático, reunimos sob a mesma etiqueta de “formalistas russos”, ainda
que alguns tenham orientações teóricas bem diversas. Esses estudiosos, como foi
referido, romperam com a análise concebida em termos de causalidade mecânica, de
larga difusão no século anterior, que fazia intervir na investigação do literário o
biografismo, o psicologismo, a história literária e a sociologia. Amparavam seus estudos
sobre a poética na teoria lingüística de Ferdinand de Saussure, tentando definir a língua
poética por oposição à língua prática, a função expressiva da linguagem por oposição à
função comunicativa.
Foram eles que estabeleceram a noção geral da linguagem poética como um
sistema, isto é, um conjunto de relações entre o todo e suas partes. Ao rejeitarem o
estudo da gênese, que se apoiava na sociologia e na biografia, postularam o princípio da
imanência da obra: esta é um produto que deve ser estudado em si mesmo e do qual é
necessário analisar a construção. Consideravam o texto um sistema fechado, de que
cabia efetuar a análise interna.
Privilegiando a imanência, os formalistas não evitaram o risco de uma análise
estática, que favorecia o conhecimento e a conseqüente descrição do texto literário, mas
deixava de examinar as relações que ele estabelecia com elementos extratextuais,
limitando o alcance interpretativo dos estudos.
27
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Contra o fechamento que os estruturalistas iriam acentuar se insurgem dois
representantes do grupo formalista: R. Jakobson e I. Tynianov. Ambos propõem o
abandono do “formalismo” escolástico que privilegia a catalogação dos fenômenos em
detrimento da análise dos mesmos. No ensaio “Da evolução literária”, Tynianov questiona:
É possível o estudo chamado “imanente” da obra enquanto sistema,
ignorando suas correlações com o sistema literário? [...] Entretanto,
mesmo a literatura contemporânea não pode ser estudada isoladamente. A
existência de um fato como fato literário depende de sua qualidade
diferencial (isto é, de sua correlação seja com a série literária, seja com
uma série extraliterária), em outros termos, de sua função (p. 109).

Tynianov alerta que “um mesmo elemento tem funções diferentes em sistemas
diferentes”, o que nos leva a pensar que um elemento, retirado de seu contexto original
para integrar outro contexto, já não pode ser considerado idêntico. A sua inserção em
novo sistema altera sua própria natureza, pois aí exerce outra função.
Tal constatação muda a compreensão do comparativista que persegue um tema,
uma imagem ou mesmo um simples verso ao longo de diferentes textos. Ela o faz
considerar não mais apenas o elemento em si, mas a função que ele exerce em cada
contexto. Enfim, graças a isso, o elemento rastreado é o mesmo, sendo já outro por força
da nova função que lhe é atribuída.
Com Tynianov também fica claro que a obra literária se constrói como uma rede de
“relações diferenciais” firmadas com os textos literários que a antecedem, ou são
simultâneos, e mesmo com sistemas não-literários. Nessa linha de reflexão, Tynianov irá
contestar o uso do termo “epígono”30 como um valor constituído e argüir a idéia de
“tradição” tal como era concebida na historiografia tradicional. Para ele, a tradição não se
desenha como uma linha reta, numa evolução linear e contínua, mas se constitui um
processo bastante conflituado, de idas e voltas. Não é difícil perceber que a alteração do
conceito também ocasiona mudanças na visão comparativista, sobretudo do estudioso
ocupado com o estabelecimento de “famílias” ou “linhagens”. Mais adiante se voltará a
insistir nesse ponto.
Entre os formalistas é possivelmente Tynianov quem fornece os dados básicos
para a reflexão levada a cabo por Jan Mukarovsk, estruturalista tcheco pertencente ao
Círculo de Praga. Mukarovsk aproveita dele as noções de “função” e de “dominante” para
enfatizar que a obra literária não está isolada, mas faz parte de um grande sistema de
correlações. Por isso o estudioso tcheco não limitará o estudo da obra literária às relações
internas dos elementos de sua estrutura, mas integrará essa estrutura a outras e estudará
suas relações recíprocas.
Similar é o procedimento adotado por M. Bakhtin, que, como Tynianov, foge às
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concepções “fechadas no texto” dos formalistas mais ortodoxos e resgata suas ligações
com a história. Por isso, o objetivo de sua investigação ao analisar a poética de
Dostoievski, por exemplo, não é elucidar “como é feita a obra”, mas situá-la “no interior de
uma tipologia dos sistemas significantes na história”. Resgata Bakhtin a perspectiva
diacrônica, relegada pelos primeiros formalistas, que eram anti-historicistas, reatando com
a história. Desse modo, identifica os traços fundamentais da organização do romance em
Dostoievski (1929), não só interpretando-o como uma construção polifônica, onde várias
vozes se cruzam e se neutralizam, num jogo dialógico, mas também interpretando essa
polifonia romanesca como um cruzamento de várias ideologias. O texto escuta as “vozes”
da história e não mais as representa como uma unidade, mas como jogo de
confrontações.
A compreensão de Bakhtin do texto literário como um “mosaico”, construção
caleidoscópica e polifônica, estimulou a reflexão sobre a produção do texto, como ele se
constrói, como absorve o que escuta. Levou-nos, enfim, a novas maneiras de ler o texto
literário, como detalharemos depois.
Por enquanto, as sumárias referências a essas contribuições nos ajudam a
perceber alguns pontos básicos que agiram sobre a atuação comparativista, minando em
suas bases as visões mecanicistas do processo de evolução literária e da conformação
dos sistemas literários. Já ao preconizarem as correlações entre a série literária e as nãoliterárias, esses estudiosos acenam para um tratamento intersemiótico que revitaliza, por
exemplo, o tratamento habitual do que Étienne Souriau denomina de “a correspondência
das artes”, em obra de mesmo título, onde examina elementos de Estética Comparada31.
As relações entre a literatura e as outras artes encontram no campo dos estudos
semiológicos, nas relações que os sistemas sígnicos travam entre eles, novas
possibilidades de compreensão para essas correspondências. Embora os comparativistas
tradicionais não incluam no campo de atuação da literatura comparada a relação entre
literatura e outras artes, situando-a no âmbito geral da história da cultura, os
comparativistas americanos a incorporam às suas preocupações. Ulrich Weisstein, por
exemplo, em sua difundida Introducción a Ia literatura comparada32, dedica a essa
questão um capítulo intitulado “Iluminação recíproca das artes”, e, mais recentemente,
Franz Schmitt-Von Mühlenfels assina o capítulo “La literatura y otras artes” do livro de
Manfred Schmeling, Teoría y praxis de Ia literatura comparada (1984)33, que se constitui
numa boa síntese do estado atual dessa relação.
Tais contribuições alteram os pressupostos básicos dos estudos comparados em
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sua formulação mais convencional. Interessa, por isso, salientar que autores como
Tynianov, Mukarovsk e Bakhtin comprovam o inverso do que, em geral, se pensava: que
os formalistas russos e os estruturalistas do Círculo de Praga não tivessem contribuído
para a renovação do comparativismo, dada a sua postura (generalizada, mas não da
totalidade de seus estudiosos) anti-historicista. Isso ficará ainda mais claro a seguir.

O diálogo (difícil) dos textos
Foi justamente na esteira de Tynianov e de Bakhtin que Julia Kristeva chegou à
noção de “intertextualidade”, termo por ela cunhado em 1969, para designar o processo
de produtividade do texto literário. Essa produtividade existe porque, como diz Kristeva,
todo texto é absorção e transformação de outro texto. Em lugar da noção
de intersubjetividade, se instala a de intertextualidade, e a linguagem
poética se lê, pelo menos, como dupla.34

O processo de escrita é visto, então, como resultante também do processo de
leitura de um corpus literário anterior. O texto, portanto, é absorção e réplica a outro texto
(ou vários outros).
A análise dessa produtividade leva ao exame das reações que os textos tramam
entre eles para verificar, como quer Gérard Genette35, a presença efetiva de um texto em
outro, através dos procedimentos de imitação, cópia literal, apropriação parafrástica,
paródia, etc.
As contribuições de Tynianov e Bakhtin também se fizeram sentir nesse campo,
aliando-se às deles as noções que Victor Chklovski, outro formalista, desenvolve em
Sobre a teoria da prosa.
Embora Julia Kristeva tenha querido desvincular a questão da intertextualidade do
estudo de fontes, na verdade o conceito contribuiu para que ele fosse renovado.
Principalmente porque ele abala a velha concepção de influência, desloca o sentido de
dívida antes tão enfatizado, obrigando a um tratamento diferente do problema. Como
adverte Laurent Jenny em seu ensaio “A estratégia da forma”, a intertextualidade36
designa não uma soma confusa e misteriosa de influências, mas o trabalho
de transformação e assimilação de vários textos, operado por um texto
centralizador, que detém o comando do sentido (p. 14).

Diante disso, o que era entendido como uma relação de dependência, a dívida que
um texto adquiria com seu antecessor, passa a ser compreendido como um procedimento
34
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natural e contínuo de reescrita dos textos.
A compreensão do texto literário nessa perspectiva conduz à análise dos
procedimentos que caracterizam as relações entre eles. Essa é uma atitude de crítica
textual que passa a ser incorporada pelo comparativista, fazendo com que não estacione
na simples identificação de relações mas que as analise em profundidade, chegando às
interpretações dos motivos que geraram essas relações. Dito de outro modo, o
comparativista não se ocuparia a constatar que um texto resgata outro texto anterior,
apropriando-se dele de alguma forma (passiva ou corrosivamente, prolongando-o ou
destruindo-o), mas examinaria essas formas, caracterizando os procedimentos efetuados.
Vai ainda mais além, ao perguntar por que determinado texto (ou vários) é resgatado em
dado momento por outra obra. Quais as razões que levaram o autor do texto mais recente
a reler textos anteriores? Se o autor decidiu reescrevê-los, copiá-los, enfim, relançá-los no
seu tempo, que novo sentido lhes atribui com esse deslocamento?
Como se vê, as perguntas se podem multiplicar: elas nascem da relação
estabelecida e são justamente essas indagações que podem ampliar o binarismo a que
tendiam os habituais paralelos nos estudos de fontes e influências. Elas são como um
tertius37, um novo objeto de indagação que desloca para um campo mais amplo de
interesses as análises que se restringiam ao confronto de dois elementos.
Nesse contexto, os conceitos de “paráfrase”, “estilização”, “paródia” e “apropriação”
são importantes. Recentemente, Affonso Romano de Sant’Anna, em Paródia, paráfrase &
cia., examinou com argúcia essas questões, prolongando as considerações iniciais de
Tynianov e de Bakhtin.
O crítico brasileiro percebe que, ao trabalharem apenas com os conceitos de
paródia e estilização, os dois estudiosos formalistas tinham deixado a questão em estado
embrionário, e Romano de Sant'Anna decide estudá-las juntamente com as noções de
paráfrase e apropriação. Foge, então, à dicotomia antes estabelecida, sugerindo três
modelos capazes de redefinir os dois primeiros termos, neutralizando o rigor da oposição
entre eles.
Trabalhando com os conceitos de “efeito”, “desvio”, e “aproximação”, Romano de
Sant’Anna colabora para que se entenda melhor os tipos de apropriação efetuados nos
textos literários. Dessa forma, é possível compreender que o “diálogo” entre os textos não
é um processo tranqüilo nem pacífico, pois, sendo os textos um espaço onde se inserem
dialeticamente estruturas textuais e extratextuais, eles são um local de conflito, que cabe
aos estudos comparados investigar numa perspectiva sistemática de leitura intertextual.
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Imitação X invenção
A noção de intertextualidade abre um campo novo e sugere modos de atuação
diferentes ao comparativista. Do “velho” estudo de fontes para as análises intertextuais é
só um passo. Mas essa é uma travessia que significa para o comparativista engavetar os
antigos conceitos (e preconceitos) e adotar uma postura crítico-analítica que seus colegas
tradicionais evitavam. Principalmente, as novas noções sobre a produtividade dos textos
literários comprometem a também “velha” concepção de originalidade.
Além disso, a tradição já não pode mais ser vista como um fluir natural e linear (a
terminologia básica do estudo clássico de fontes dava a entender tal noção ao empregar
as expressões “imagens aquáticas e fluidas, correntes, vertentes”). Ao contrário, a
tradição se desenha menos sobre as continuidades (a reprodução do “mesmo”) do que
sobre as rupturas, os desvios das diferenças. Modernamente o conceito de imitação ou
cópia perde seu caráter pejorativo, diluindo a noção de dívida antes firmada na
identificação de influências. Além disso, sabemos que a repetição (de um texto por outro,
de um fragmento em um texto, etc.) nunca é inocente. Nem a colagem nem a alusão e,
muito menos, a paródia. Toda repetição está carregada de uma intencionalidade certa:
quer dar continuidade ou quer modificar, quer subverter, enfim, quer atuar com relação ao
texto antecessor. A verdade é que a repetição, quando acontece, sacode a poeira do
texto anterior, atualiza-o, renova-o e (por que não dizê-lo?) o re-inventa.
Toda apropriação é, em suma, uma “prática dissolvente”. Tomo a expressão de
empréstimo a Davi Arrigucci Júnior que, em Achados e perdidos (1979)38, imita o
procedimento de “pastiche” empregado por Manuel Bandeira e faz o mesmo com a obra
do poeta. O recurso não é novo, utilizou-o Marcel Proust e muitos outros autores. A
imitação é um procedimento de criação literária. Sabiam-no os clássicos, que
estimulavam a imitação como prática necessária, tanto que a converteram em norma.
Isso comprova que a invenção não está vinculada à idéia do “novo”. E mais, que as
idéias e as formas não são elementos fixos e invariáveis. Ao contrário, elas se cruzam
continuamente e, como observou Machado de Assis, em Esaú e Jacó,
as próprias idéias nem sempre conservam o nome do pai; muitas
aparecem órfãs, nascidas de nada e de ninguém. Cada um pega delas,
verte-as como pode, e vai levá-las à feira, onde todos as têm por suas.39

Um exemplo de intertextualidade: Drummond
As noções que examinamos até aqui modificam, sem dúvida, nossa atitude de
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leitor diante dos textos literários. Sabemos que sua legibilidade será maior se os
articularmos com os textos esparsos ou fragmentos perdidos que eles recuperam para
consumo próprio.
O conhecimento do que chamaríamos seus “arquétipos”, portanto, amplia os
significados que lhes possamos atribuir. Desse modo, ao lermos um texto, estamos lendo,
através dele, o gênero a que pertence e, sobretudo, os textos que ele leu (aí não
exclusivamente literários).
Para exemplificar vejamos como procedeu Carlos Drummond de Andrade com
Gonçalves Dias, em “Nova canção do exílio”, e com Camões, no poema “História,
coração, linguagem”.
Sabemos que o poema de Gonçalves Dias é possivelmente uma das “fontes” de
inspiração mais constantes na literatura brasileira. Affonso Romano de Sant'Anna, no livro
antes referido, comenta a apropriação de “Canção do exílio” por Cassiano Ricardo, por
Oswald de Andrade e pelo próprio Drummond, em “Europa, França e Bahia”. A lista não
pararia aí: há Murilo Mendes, Mário Quintana e ainda outros, inclusive um prosador que
se aventura na métrica e compõe sua “Canção do exílio”, Dalton Trevisan, em Carnaval
de sangue.
Mas a intenção não é aqui de rastreio. É de leitura intertextual. Vemos que um
poema lê outro e queremos saber como e por quê.
Interessa chamar a atenção para o fato de que, em nenhuma das duas situações
(com Gonçalves Dias ou com Camões), Drummond oculta o que lê. No primeiro caso,
indica o procedimento de leitura no próprio título. No segundo, como se verá, no próprio
poema.
Ao confrontarmos o poema de Gonçalves Dias com o de Drummond, percebemos
o paralelismo logrado no segundo texto: os dois poemas têm o mesmo número de
estrofes, e estas, o mesmo número de versos. Também os elementos básicos e
indicativos do “lá” (sabiá, palmeira) estão reproduzidos fielmente no poema de
Drummond. Mas esse paralelismo diagramático é traiçoeiro. O leitor que pensasse numa
reprodução fiel, diria do poema que é um exercício de reescrita. Porém, identificadas
todas as muitas correspondências que existem do segundo para o primeiro texto, a
análise delas começa a ser reveladora. Verificamos que a montagem realizada, o
deslocamento sutil dos elementos nas estrofes, a desmitificação deles (não é mais “O
Sabiá”, mas “um sabiá”), tudo indica a perspectiva crítica, o olho agudo do observador
que transporta o jogo do “cá” e do “lá” para a realidade brasileira dos anos quarenta (o
poema está em A rosa do povo, de 1945), caracterizando o exílio no próprio país. O
território mágico do “lá” não é mais visto de Portugal (Gonçalves Dias escreve o poema
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em Coimbra, 1843); cem anos depois, o “lá” é uma situação perdida no próprio país (por
isso, na última estrofe, o pássaro emblemático volta a ser definido: “o sabiá”). Essa
situação se configura como o “longe”, a ser resgatado.
Mesmo que não se possa, aqui, detalhar a análise textual, já se pode perceber o
que faz Drummond com o poema de seu antecessor: ele o atualiza, o reescreve no seu
momento histórico. Recria não a saudade nostálgica do primeiro, mas a sensação de
exílio no próprio país. O poema de Drummond “dialoga” com o texto anterior, dizendo-lhe
de sua impossibilidade. Se ao refazer um poema, pertencente ao mesmo sistema literário,
Drummond firma as origens e fortalece a relevância do texto inaugural, também o
converte num texto datado. Por isso, os recursos formais são outros, como igualmente
outros são os significados que expressa.
Cabe perguntar por que escolheu esse poema entre tantos? Seguramente é
possível prever que talvez nenhum outro texto desse a Drummond (nem ao leitor) a
possibilidade de reler o Brasil, um século depois. Já não há aqui a paráfrase que Romano
de Sant’Anna constata em “Europa, França e Bahia”; haveria, é certo, um procedimento
que está a meio caminho entre a estilização (do sentido) e a paródia (formal), e é graças a
esse segundo recurso que ocorre o “distanciamento” absoluto, capaz de trazer o texto
para o momento drummondiano, para os conflitos sociais e políticos que o marcam, o
domínio da experiência do autor, a história.
A mesma visão crítica dos acontecimentos históricos orienta o poema “História,
coração, linguagem”, de A paixão medida (1983).
Os versos iniciais dão a tonalidade básica do poema:
Dos heróis que cantaste, que restou
senão a melodia do teu canto?
As armas em ferrugem se desfazem
os barões nos jazigos dizem nada (p. 89).

No diálogo travado com Camões, o poeta brasileiro relê a história e sua falência.
Há aqui um cruzamento de idéias que se concretiza no cruzamento de vozes. O poeta
brasileiro traz para o seu poema os versos camonianos e os reemprega num processo
autocorrosivo: são eles que se desdizem, não na estrutura formal mas no sentido.
Portanto, há uma inversão do processo antes utilizado: agora a própria tonalidade é
camoniana (e essa adesão se espalha em todo o volume, sob várias formas), mas o que
é alterado, substancialmente, é o sentido. E nessa alteração está a qualidade histórica do
poema, que instiga mais do que o simples confronto de semelhanças ou diferenças entre
os textos.
Essas duas sugestões de leitura intertextual, nas quais não houve a busca
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obsessiva dos “trechos paralelos”, querem ilustrar mesmo de maneira muito incompleta,
que o binarismo, entendido como vaivém entre dois pólos, pode ser ampliado para uma
indagação que formule a relação entre os textos e a interprete.
Trata-se de explorar criticamente os dois textos, ver como eles se misturam e, a
partir daí, como, repetindo-o, o segundo texto “inventa” o primeiro. Dessa forma ele o
redescobre, dando-lhe outros significados já não possíveis nele mesmo.
Após a pausa, voltemos à teoria.

Édipo e Laio na encruzilhada
As interferências de um texto em outro, numa perspectiva também intertextual,
servem de base para as reflexões de Harold Bloom no livro The Anxiety of Influence.40
O autor quer estabelecer uma teoria da poesia através da descrição das influências
poéticas e se propõe atingir dois objetivos que classifica como “corretivos”:
1.°) desmitificar os procedimentos pelos quais um poeta ajuda a formar outro poeta;
2.°) esboçar uma poética (teoria) que colabore para uma mais adequada prática
crítica.
Bloom não distingue entre história da poesia e influências poéticas, pois, para ele,
os grandes poetas fizeram essa história deslendo outros, de maneira a criar espaço
imaginativo para si próprios.
Para o autor, a relação dos grandes poetas entre si é conflituada: trava-se entre
eles uma verdadeira luta de Édipo e Laio, entre filho e pai, num processo continuado de
apropriações.
O sistema de filiações traçado por Bloom ganha uma interpretação psicologizante, pois
cada apropriação, segundo ele, provoca uma grande ansiedade de dívidas. Todo poeta,
portanto, sofre da “angústia da influência” — espécie de complexo de Édipo do criador,
que o moveria a transformar os modelos que absorve de diferentes maneiras. O autor
designa com termos clássicos esses procedimentos, classificando-os em seis tipos.
O primeiro — “clinamen” — indicaria uma correção dissidente, isto é, o poeta
desvia-se de seu precursor, corrigindo o poema que lê e orientando-o para um ponto além
dele mesmo, onde deveria ter chegado e não conseguiu. O segundo, “tessera”, é o que
dá acabamento, ou seja, um poeta antitético “completa” seu precursor. Já “kenosis” é um
movimento de esvaziamento do poema-pai, no sentido de uma ruptura com este,
enquanto “daemonization”, o quarto tipo, é uma abertura do poema anterior de
conseqüências insuspeitadas, pois o poeta mais recente se inspiraria não no próprio
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poema, mas em algo que está por detrás dele e que o anima. O quinto tipo, “askesis”,
indicaria uma autopurgação. Nesse caso, o poeta mais recente não realiza, como em
“kenosis”, um esvaziamento do poema precursor, mas sim uma mutilação ou corte. A
ruptura, portanto, é ainda mais radical. Ao romper com o pai, o poema novo atinge um
estado de solidão, fechando-se a qualquer outra influência e punindo a si mesmo.
Finalmente, o sexto tipo, denominado “apophrades”, expressa um retorno ao ponto de
origem, ao proto-sentido perdido, de maneira que o poema novo pareça ser o trabalho
precursor e não sua conseqüência.
Embora aqui sintetizada muito rapidamente, a proposta de H. Bloom é instigante, e
agrada a fluência metafórica com que a apresenta.
Como se viu, a realização do poema corresponde, em sua proposta, à desvirtuação
de poemas paternos a que a obra recente se filia, ansiosamente. Para ele, o poema não é
uma vitória sobre a ansiedade, é a própria ansiedade. Por isso, cada poema é a disputa
entre Édipo e Laio, a cristalização de um atrito.
É preciso deixar claro que Bloom caracteriza as influências como males benéficos,
pois são elas que dinamizam o processo de evolução literária. E a influência, nesse
contexto, deixa de ser negativa, porque não ameaça a originalidade. Assim, dirá que não
é a influência que faz um poeta menos original: “às vezes o faz mais original, embora não
necessariamente melhor” (p. 7).
A teoria de Bloom tem seu fascínio. Apesar das restrições que se lhe possam fazer
por sua natureza psicologizante e sua terminologia excessivamente marcada por essa
orientação, ela se alinha entre as propostas que ajudam a repensar os problemas que
interessam ao comparativista.
É certo que sua proposição se autolimita ao montar-se apenas com relação a
grandes poetas. Além disso, não examina a possibilidade de que, na construção do
poema, coexistam influências de outra natureza que não a poética. Ocupa-se apenas com
os caminhos escondidos que vão de poema a poema, analisando somente “the poet in a
poet”. Os aspectos formais dos poemas ficam, nessa perspectiva, relegados. Para ele,
tudo se reduz a um conflito de gerações e a uma série de mecanismos de defesa que,
acionados, regem as relações intrapoéticas.
Apesar disso, contribui para a reflexão sobre a literatura comparada, porque obriga
a que se contraponha a sua teoria à da intertextualidade, tal como J. Kristeva a formulou.
Nesta, há uma espécie de despersonalização do processo criador: a ênfase recai no
texto. H. Bloom se coloca no outro extremo: a obra como representação de um conflito do
processo criador, intimamente relacionado com o autor. Sua “desleitura poética” ou
“violação”, como a chama, é o estudo do ciclo vital do poeta como poeta. Várias
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afirmações que faz e procedimentos textuais que expõe recolocam a questão das
relações entre os textos de forma bastante instigante e nos levam a reconsiderar de um
ângulo inusitado o conceito de tradição literária, que nos ocupará nas páginas seguintes.

A tradição segundo T. S. Eliot
Se a teoria de Harold Bloom nos obriga a refletir sobre a forma convencional de
buscar fontes e influências, colocando sob novos parâmetros os conceitos de tradição e
de originalidade, sem dúvida foi T. S. Eliot quem primeiro nos encaminhou para essa
reflexão e, logo a seguir, Jorge Luís Borges.
Eliot, em 1917, no conhecido ensaio “A tradição e o talento individual”41, no qual
discute o fazer poético, a crítica e a poesia, sustentou noções que são básicas para uma
renovação dos estudos literários comparados.
Ao comentar a inclinação natural do leitor de buscar a peculiaridade de um poeta,
sempre que o aprecia em relação a outros, Eliot observa:
Insistimos com satisfação na diferença do poeta em relação a seus
predecessores, especialmente a seus predecessores imediatos; nós nos
empenhamos em achar algo que possa ser isolado para fins de apreciação
(p. 37-8).

Mas, segundo o autor, ao nos aproximarmos de um poeta com tal preocupação,
surpreendemo-nos pois
freqüentemente acharemos que não apenas o melhor mas também a parte
mais individual de seu trabalho pode ser justamente aquela com a qual
seus antecessores garantiram a imortalidade (p. 38).

Como se constata, na reflexão de Eliot, o dado de diferenciação, buscado
inicialmente, acaba sendo o elemento que associa o grande autor a outros grandes que o
antecederam, pois é justamente a singularidade que os peculiariza. Para Eliot, não é a
semelhança, portanto, que define uma tradição, pois, se a única forma de tradição fosse
seguir o comportamento da geração imediatamente anterior, a tradição deveria ser
desencorajada. Tradição, para Eliot, tem um sentido bem mais amplo, é algo não
herdado, mas obtido com muito esforço, envolvendo, antes de tudo, um senso do
histórico.
Este “historical sense” de que nos fala consiste numa percepção não só do
passado, mas de sua atualidade no presente. É ele que compele o escritor a escrever não
apenas como os de sua geração, mas com um sentimento de que a totalidade da
literatura tem existência simultânea e compõe uma ordem geral.
Eliot vai ainda mais longe. Afirma que
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nenhum poeta, nenhum artista de qualquer arte, tem valor isolado. Seu
significado, sua apreciação é feita em relação a seus antecessores. Não é
possível valorizá-lo sozinho, mas é preciso situá-lo, por contraste ou
comparação, entre os mortos (p. 38).

Suas considerações são ainda mais importantes quando se refere ao surgimento
de uma obra nova que rompe com o que a antecedera. Diz, então, que a nova obra
modifica a ordem existente ao alterar a nossa compreensão; assim, o que acontece
quando uma nova obra de arte é criada ocorre simultaneamente com todos os trabalhos
de arte que a precederam. Desse modo, o passado pode ser alterado pelo presente tanto
quanto este é dirigido pelo passado.
É justamente essa interação entre passado e presente que permitirá esclarecer a
diferença entre os dois. Como diz,
a diferença entre o presente e o passado é que o presente consciente
corresponde a um entendimento do passado de uma maneira e numa
escala que a consciência que esse passado tem de si mesmo não pode
mostrar (p. 39).

A síntese dos pressupostos eliotianos foi necessária para que se veja como eles
abalam a noção convencional de modelo, pois se distanciam da idéia de reprodução para
se ampliarem num significado maior, de atitude crítica que a nova obra adota em relação
àquelas que a antecederam.
Nessa perspectiva, cada obra lê a tradição literária, prolonga-a ou rompe com ela
de acordo com seu próprio alcance. A noção de originalidade, vista como sinônimo de
“geração espontânea”, criação desligada de qualquer vínculo com obras anteriores, cai
por terra. Na verdade, os conceitos de originalidade e individualidade estão intimamente
vinculados à idéia de subversão da ordem anterior, pois o texto inovador é aquele que
possibilita uma leitura diferente dos que o precederam e, desse modo, é capaz de
revitalizar a tradição instaurada.
Essa capacidade de inverter o estabelecido, de instigar uma releitura, se dá graças
à interação dialética e permanente que o presente mantém com o passado, renovando-o.
Assim, a cada passo a tradição pode ser virada do avesso e lida de trás para
diante. É justamente essa a lição de J. L. Borges, que examinamos a seguir.

J. L. Borges e a função dos “precursores”
Paul Valéry, quando trata da composição de seu célebre poema “O cemitério
marinho”, menciona, em certo trecho,
o gosto perverso da retomada indefinida e a tolerância pelo estado
reversível das obras.42
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Quando tomamos contato com o mundo labiríntico de Jorge Luis Borges e com as
múltiplas referências sobre a criação literária dispersas em sua vasta obra, este
pensamento de Valéry parece explicar o sentimento que move muitas vezes o escritor
argentino, sempre pronto a baralhar os dados, a desfazer o já feito e a ver os fatos sob
um ângulo inovador.
No ensaio intitulado “Kafka e seus precursores”43, Borges age justamente assim,
colocando em questão noções clássicas como os conceitos de originalidade, filiação e
hierarquia cronológica na produção literária.
Ao iniciar o ensaio, Borges parece empreender uma investigação de fontes (ou
precursores), no sentido bem tradicional, e as registra em ordem cronológica. Cita,
inicialmente, o paradoxo de Zenon contra o movimento, depois refere um apólogo de Han
Yu, prosista do século IX, segue pelos escritos de Kierkegaard, passa pelo poema “Fears
and Scruples” de Browning (1876), para chegar até dois contos: um de León Bloy e outro,
intitulado “Carcassonne”, de Lord Dunsany.
No entanto, ao retraçar esse caminho, Borges não adota critérios de gênero, como
os comparativistas tradicionais o fazem na maioria dos casos. Sem a obsessão de trecho
paralelo nem da “fonte segura de contato direto e comprovável”, antes exigida, basta-lhe
uma simples afinidade de forma, às vezes apenas de tom.
Mas o mais interessante são seus comentários finais, onde diz que os textos
heterogêneos que selecionou se parecem aos de Kafka embora não se pareçam entre si.
Contudo, em cada um desses textos está a idiossincrasia de Kafka, em grau maior ou
menor, mas se Kafka não tivesse escrito, não a perceberíamos; vale dizer, não existiria.
E ainda acrescenta:
O poema “Fears and Scruples” de R. Browning profetiza a obra de Kafka,
mas nossa leitura de Kafka afina e desvia sensivelmente nossa leitura do
poema.

Pois, como dirá,
Browning não o lia como agora nós o lemos (p. 711).

Como se vê, para Borges, é o texto de Kafka que faz realçar o texto anterior e lhe
dá sentido. Ele o revaloriza ao convertê-lo em um de seus precursores. Desse modo, se
dívida há, é do texto anterior com aquele que provoca sua redescoberta e não, como
queria Harold Bloom, deste para com aqueles que suposta ou realmente os influenciaram.
Assim, Borges desloca o ângulo de observação, reverte a cronologia, quebra com o
sistema hierárquico que nela se apoiava. Ao fazê-lo, abala não só a noção de “dívida”
como também permite que a interação entre os textos seja entendida sob outro prisma.
O pensamento de Borges se sintetiza ao dizer que
43
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o fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica
nossa concepção de passado como há de modificar o futuro (p. 712).

Portanto, o texto novo, o que subverte a ordem estabelecida, o que impulsiona a
tradição e obriga a uma releitura desta, é o que se converte em ponto de referência
obrigatório e fundamental, não importando a localização em que se encontra no sistema
literário.
É fácil perceber que não estamos longe das noções de T. S. Eliot, quando este
caracteriza a subversão ocorrida na tradição firmada sempre que o talento individual se
manifesta. Nessa perspectiva entendemos, então, como o conhecimento do teatro do
absurdo favoreceu a redescoberta de um autor como Qorpo Santo e as vanguardas
literárias dos anos 60 promoveram uma reavaliação de autores como Gregório de Matos e
Sousândrade. O processo dialético que se estabelece entre os textos, como um infindável
jogo de espelhos (tão ao gosto de Borges) faz com que uns iluminem e resgatem outros.
Mas Borges ainda leva a reflexão a outros limites quando diz que
nesta correlação nenhuma importância tem a identidade ou a pluralidade
dos homens. O primeiro Kafka de Betrachtung é menos precursor do Kafka
dos mitos sombrios e das instituições atrozes que Browning ou Lord
Dunsany (p. 712).

Ao tocar nos escaninhos da produção literária, Borges abre uma brecha nas
também firmadas noções de autoria e originalidade, que não deixará de questionar como
adiante se verá.

Ainda Borges: as noções de autoria e originalidade
No conto “Pierre Menard, autor do Quixote”44, de Jorge Luís Borges, o narrador
está às voltas com a produção literária deixada pelo personagem que intitula a narrativa.
Na listagem bibliográfica das obras de Menard, ele procura em vão uma referência ao
projeto de reescrever o Dom Quixote, tal como seu amigo lhe revelara em carta antes de
sua morte. Não encontrando rastro dessa elaboração na produção legada por Menard, o
narrador se encarrega de relatar ele mesmo o que considera uma tarefa
subterrânea, a interminavelmente heróica, a ímpar. Essa obra, talvez a
mais significativa de nosso tempo, consta dos capítulos nove e trigésimo
oitavo da primeira parte do Dom Quixote e de um fragmento do capítulo
vinte e dois (p. 446).

Na verdade, Pierre Menard não pensara fazer uma transcrição mecânica do original
espanhol, pois
sua admirável ambição era produzir umas páginas que coincidissem —
palavra por palavra e linha por linha — com as de Miguel de Cervantes (p.
44
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446).

Assim, o texto que Menard produzira era idêntico ao do autor espanhol. Mas ao
confrontar dois fragmentos perfeitamente iguais, o narrador borgiano os considera
totalmente diferentes.
E nessa confrontação, aparentemente absurda, tudo começa a ganhar sentido: os
textos são na aparência iguais, mas a face invisível deles, a que se revela pelo
deslocamento temporal efetuado (o texto de Cervantes reaparece idêntico três séculos
depois), modifica integralmente o significado. A reprodução de Menard logra outros
sentidos interpretativos, graças ao novo contexto em que ela é relançada. O
deslocamento no tempo e no espaço resulta, portanto, benéfico. Ao copiar o Dom
Quixote, Menard o reconstrói. Sob a pena de um autor deste século, as idéias de
Cervantes surgem com nova roupagem; ganham interpretações renovadoras, que
somente um leitor do século XX lhes poderia dar. Cobre as palavras, agora, uma capa de
ambigüidades, de duplos sentidos, que as enriquecem.
Também o estilo cervantino ganha realce: natural e espontâneo em seu tempo,
tem, no nosso, um sabor arcaizante.
O anacronismo deliberadamente implantado no conto ilustra, como diz o
narrador ao final, uma possibilidade de inversão de cronologia que a
história literária nos moldes habituais não considera. Assim, a partir da
reescrita do Quixote por P. Menard, podemos recorrer à Odisséia como se
fora posterior à Eneida e ao livro O jardim do centauro de Mme. Henri de
Bachelier como se fora de Madame Henri de Bachelier (p. 450).

Ao neutralizar os direitos de autoria (Pierre Menard é também autor do Quixote),
convertendo em ficção a própria condição de autor (sob a máscara de Menard está
Cervantes), o conto propõe uma livre circulação dos textos, que nos permitiria, como diz
Borges, “atribuir a Louis-Ferdinand Céline ou a James Joyce a Imitação de Cristo” (p.
450).
Nesse conto, portanto, Borges não só coloca em questão o conceito de
originalidade na sua acepção convencional como também aspectos da vinculação de uma
obra com seu autor. Observe-se que o narrador irá considerar a produção de Menard
originalíssima, mais original que seu modelo. Por outro lado, o Dom Quixote de Cervantes
passa a ser também obra de um desconhecido que, ao reproduzi-la sem alterações,
assume sua autoria no século XX. A capacidade de invenção desse suposto autor não
atua diretamente nos dados formais do texto mas na interpretação que ele recebe quando
as coordenadas de tempo e de espaço lhe alteram o sentido.
Diante das considerações de Borges, o estudo clássico de fontes sofre grande
abalo, já que nele as noções de autoria e de precedência cronológicas eram os dados
básicos de afirmação de originalidade. Além disso, todo o conto pode ser compreendido
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como metáfora do próprio ato de ler, enquanto processo produtivo de novos significados.
E este Pierre Menard, anônimo, converte-se no leitor que, por sua atuação, relança o
texto no tempo que é o seu e no contexto a que pertence. Torna-se, assim, uma espécie
de co-autor se entendermos a leitura também como uma forma de reescrita interminável.

A recepção produtiva
O conto de J. L. Borges enfatiza, como se viu, a figura do leitor-criador e sua
atuação no processo de criação literária. Tais reflexões sobre os procedimentos de
produção textual e sobre o destino dos textos colaboram para a reformulação de alguns
conceitos básicos sobre o literário e interessam, portanto, ao comparativista, levando-o a
modificar sua atuação. Também os estudos teóricos sobre os processos de recepção dos
textos literários contribuem diretamente para essa modificação.
Ao final dos anos 60, surge a chamada “teoria da recepção”, também conhecida
como “estética da recepção”, que desloca o foco de interesse da crítica moderna para a
figura do leitor. Terá sido essa, talvez, a reação mais forte contra a posição de leitura
“imanente” proposta pelos formalistas e seguida, depois, pelos estruturalistas mais
ortodoxos.
Hans Robert Jauss45, um dos representantes mais conhecidos da Escola de
Constanza, onde surge esse movimento, tenta recuperar a dimensão histórica para a
interpretação literária, seguindo os passos do filósofo Hans Georg Gadamer, cuja teoria
hermenêutica previa a intervenção do leitor, e de Jan Mukarovsk, que distinguia entre o
texto e o significado que ele ganha na consciência leitora. Jauss pretende que,
reconstruindo o “horizonte de expectativa” dos receptores (ou seja, seu sistema de
referências: gênero, forma, tema), se possa determinar a situação histórica de cada obra
literária.
Para ele, as reações do público e as opiniões da crítica podem-se tornar um critério
de análise histórica. Não é difícil de entender por que Jauss irá questionar a concepção
tradicional de história literária e seu critério cronológico. Sua reflexão é contrária a que se
examine apenas a obra em si mesma, pois, como diz, até a tradição não se constrói
sozinha, depende da recepção que o público dá às obras. Desse modo, a obra não pode
mais ser vista como algo acabado a deslocar-se intocável no tempo e no espaço, mas
como um objeto mutável por efeito das leituras que a transformam.
Por isso, os estudos comparados, que tradicionalmente se ocupam com a
investigação do destino das obras e com a migração de motivos, temas e personagens de
uma literatura para outra, devem, necessariamente estar atentos a essas considerações
45
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teóricas. Juntamente com os estudos de Robert Escarpit , que exploram as relações
entre o literário e o social e tendem a ver a literatura como um fenômeno de três
dimensões, além da dupla “autor—obra”, as recentes contribuições da estética da
recepção

fortalecem

metodologicamente

os

estudos

comparados,

auxiliando

o

comparativista a lidar com os dados de sustentação do sistema literário (edições,
traduções, etc.) que, em estudos dessa natureza, têm sido fundamentais.
Vejamos mais detalhadamente como os estudos de recepção literária repercutiram
na atuação comparativista ganhando, nesta, um sentido específico. Para a literatura
comparada, a recepção de uma obra não é um objeto de análise isolado, um fim em si
mesma, mas seu estudo é uma etapa das relações interliterárias genéticas (nascidas dos
contatos, diretos ou não).
No horizonte do comparativista está o “autor enquanto leitor” e todos os aspectos
da recepção de uma obra estrangeira num determinado contexto que possam ter
importância para o autor enquanto leitor e para a sua eventual recepção pessoal. Assim,
tornam-se objeto da investigação comparativista a tradução da obra, o aparato crítico que
a acompanha, os dados da edição. O conhecimento da ressonância de uma tradução, das
leituras críticas que ela provoca diz muito sobre a obra mas também sobre o sistema
literário que a acolhe. Isso porque, como diz Yves Chevrel em Literatura comparada47,
“traduzir, editar uma tradução, não significa apenas se ocupar com uma operação de
natureza lingüística, é também tomar uma decisão que põe em jogo um equilíbrio cultural
e social”. A tradução de um texto raramente é independente do sistema que está
destinado a acolhê-la e, por isso, uma tradução “dinâmica” (quer dizer, que se constitui
em fator de troca cultural, de contínua e mútua fecundação) é aquela que integra o texto
traduzido na tradição do sistema que o acolhe. Ao mesmo tempo, os elementos que
acompanham a tradução são significativos, seja o próprio processo da tradução quando o
tradutor esclarece por que o livro foi traduzido e mesmo como o foi, seja a crítica que a
analisa e tem, por vezes, papel decisivo na orientação da recepção daquele texto,
situando os leitores e preparando-os para a sua leitura. Tanto o texto traduzido como os
comentários daqueles que o analisam no meio em que se difunde funcionam como
“intermediários”. Esse conjunto de elementos nos permite saber mais sobre a própria
obra, tendo em vista o contexto literário a que originalmente pertence, mas também sobre
o novo contexto no qual ela se integra.
A noção de “fusão de horizontes”, emprestada a H. G. Gadamer, quando diz que o
horizonte contemporâneo é resultante da fusão do horizonte da história com o do
46
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intérprete, ganha uma dupla configuração em literatura comparada: a equação
hermenêutica passa a levar em conta o fato de que há uma nova “fusão de horizontes”,
isto é, à do horizonte primeiro se acrescenta a do horizonte de uma cultura diferente
daquela a que a obra pertencia. Nesse contexto é preciso sublinhar que a obra literária
em estudo sofreu um deslocamento, ela “migrou” da tradição original onde surgiu para
incluir-se em uma outra contemporaneidade, que se fundamenta em uma tradição
diferente e onde ganha outras conotações lingüísticas. Nesse caso, a interpretação deve
ser verdadeiramente “construída”, permitindo a compreensão do meio literário no qual a
obra agora se inscreve.
Os conhecimentos da hermenêutica aplicados à literatura comparada favorecem a
definição do que se convencionou chamar de “situação hermenêutica”, isto é, das
condições de compreensão e de interpretação de uma dada obra e dos processos
literários quando eles “migram” de um sistema literário para outro. Permitem, enfim, que
no estudo de uma determinada obra ou de determinado escritor se identifiquem as
interpretações dominantes, que derivam do contexto literário e social da época e que
dirigem a recepção daquela obra ou daquele escritor. Assim, em literatura comparada,
nesse tipo de estudo, a interpretação é uma “metainterpretação”.
Os estudos de recepção literária contribuíram ainda para um entendimento
diferente do conceito de influência. Na formulação tradicional, o processo era apenas
interpretado numa única direção: do emissor para o receptor, tendo este um papel passivo
de quem “sofre” a influência. Os estudos de literatura comparada mais recentes
consideram o receptor como determinante no processo interliterário e ressaltam, portanto,
a dupla direção dos influxos. Por outro lado, os estudos de recepção e os estudos sobre
influências se completam; os segundos têm necessidade dos primeiros, pois como
apreciar o que determinado autor absorveu de outro ou de uma dada tradição literária se
ignorarmos integralmente como teve acesso, por que intermediários se estabeleceu a
relação nítida em sua obra. Mesmo que a verificação do contato não seja indispensável,
as ligações efetuadas nos permitirão esclarecer muito do procedimento produtivo de um
autor. Yves Chevrel, na obra já referida, chama a atenção também para a rentabilidade
dos estudos de “recepção comparada”, ou seja, estudos da acolhida de uma obra literária
em pelo menos duas áreas culturais diferentes. Uma confrontação desse tipo possibilita
não apenas o confronto entre dois sistemas literários mas também nos leva a obter sobre
determinada obra esclarecimentos contrastados, acentuando certas possibilidades de
leitura nela contidas.

A interdisciplinaridade
A articulação entre teoria literária e literatura comparada foi indispensável ao novo
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impulso que receberam os estudos comparativistas mostrando-se rentável e benéfica.
Vários aspectos das relações interliterárias passaram a ser analisados sob outra óptica e
com outros objetivos, os estudos sobre tradução ganharam uma posição central na
reflexão comparativista e os trabalhos sobre história literária tomaram novas direções.
Outros campos da investigação comparativista também progrediram com o reforço
teórico, entre eles o das relações interdisciplinares. Literatura e artes, literatura e
psicologia, literatura e folclore, literatura e história se tornaram objeto de estudos
regulares que ampliaram os pontos de interesse e as formas de “pôr em relação”,
características da literatura comparada.
Algumas obras foram decisivas para o avanço desses estudos. Além do já citado
livro de Ulrich Weisstein, há que lembrar os estudos pioneiros de Calvin S. Brown, sobre
as relações entre música e literatura, desde 1948, de Th. Munro, The arts and their
interrelations (1949), o volume editado por James Thorpe, Relations of literary study:
essays on interdisciplinary contributions48 e Interrelations of literature, editado por
Barricelli & Gibaldi, em 1982.49 Esses trabalhos expressam a tendência comum de
ultrapassar fronteiras, sejam elas nacionais, artísticas ou intelectuais, mas igualmente de
explorar o imbricamento da literatura com outras formas de expressão artística e outras
formas de conhecimento. Acentua-se, então, a mobilidade da literatura comparada como
forma de investigação que se situa “entre” os objetos que analisa, colocando-os em
relação e explorando os nexos entre eles, além de suas especificidades. Os estudos
interdisciplinares em literatura comparada instigam a uma ampliação dos campos de
pesquisa e à aquisição de competências. Essa ampliação se reflete nas conceituações
mais atuais de literatura comparada como a que nos dá Henry H. H. Remak
considerando-a
o estudo da literatura além das fronteiras de um país em particular, e o
estudo das relações entre literatura de um lado e outras áreas do
conhecimento e crença, como as artes (pintura, escultura, arquitetura,
música), a filosofia, a história, as ciências sociais (política, economia,
sociologia), as ciências, as religiões, etc., de outro. Em suma é a
comparação de uma literatura com outra ou outras, e a comparação da
literatura com outras esferas da expressão humana.”50

Assim compreendida, a literatura comparada é uma forma específica de interrogar
os textos literários na sua interação com outros textos, literários ou não, e outras formas
de expressão cultural e artística.
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5
Literatura comparada e dependência cultural
Analogia e dependência
Como vimos até agora, diversos autores nos ajudam a pensar sobre noções que
são fundamentais para os estudos literários comparados e que, vistas sob outro prisma,
permitem a revitalização dos estudos de fontes e de influências, que sempre foram o
cavalo de batalha do comparativismo tradicional.
Convém nos determos ainda no que foi um aspecto vital para aqueles estudos: a
busca de analogias.
Ao empreenderem a investigação da “fortuna de um verso” ou das “fontes remotas”
de determinado texto, os comparativistas clássicos tinham uma idéia fixa: identificar a
semelhança ou identidade entre as obras aproximadas. Daí a formação dos longos
paralelismos, já referidos e criticados. Mas havia nesse procedimento uma outra intenção:
estabelecida a analogia, instalava-se o débito. E a relação se convertia num saldo de
créditos e débitos.
É possível ainda descobrir, subjacente a esses procedimentos e a essas
conclusões, outra intenção mais oculta: a demarcação da dependência cultural.
Reconhecida a semelhança, contraída a dívida, chegava-se, com naturalidade, a uma
conclusão: a dominação cultural de um país (de uma cultura) sobre outro (ou outra).
Na prática mais convencional, isso deixava transparecer uma ideologia
colonizadora, que fortalecia os sentimentos nacionais.
Vista assim, a literatura comparada tinha uma falsa feição de internacionalismo e
de espírito de abertura e aceitação. Investigar uma influência, cavoucar as fontes,
significava descobrir que determinada cultura era superior a outra, portanto, dominante.
Tal perspectiva só podia beneficiar os sistemas culturais consolidados, dos quais
os mais novos seriam sempre “parentes pobres” ou herdeiros remotos. Em geral,
retardatários, pois acabavam recebendo tardiamente o que já deixara de ser “a ordem do
dia” no país de origem.
A formação de linhagens ou “famílias” não estava longe desse sentido: crescia a
importância de um autor quando era possível dizer que ele pertencia à casta de um nome
célebre. A dívida sempre estigmatizando a produção mais recente: ou bem ela é devedora
(portanto, copiadora, simples reprodução sem originalidade), ou bem ela tem valor por
“parecer-se” com a obra que a antecedeu. Nesse contexto, a “fonte remota” torna-se um
valor do qual dependem as obras que influencia. Com razão Silviano Santiago aponta
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esse dado em seu estudo “O entrelugar do discurso latino-americano”, que abre o volume
intitulado Uma literatura nos trópicos. Vale a pena transcrevê-lo:
A fonte torna-se a estrela intangível e pura que, sem se deixar contaminar,
contamina, brilha para os artistas dos países da América Latina, quando
estes dependem da sua luz para o trabalho de expressão. Ela ilumina os
movimentos das mãos, mas ao mesmo tempo torna os artistas súditos de
seu magnetismo superior. O discurso crítico que fala das influências
estabelece a estrela como único valor que conta (p. 20).

E completa mais adiante:
Seja dito entre parênteses que o discurso crítico que acabamos de delinear
nas suas generalidades, não apresenta em sua essência diferença alguma
do discurso neocolonialista: os dois falam de economias deficitárias (p. 20).

Para isso, como dirá, há uma solução:
um novo discurso crítico, o qual por sua vez esquecerá e negligenciará a
caça às fontes e às influências e estabelecerá como único valor crítico a
diferença (p. 21).

Diferença e dependência
Articulados esses dois termos e entendida a vinculação entre eles, a diferença
deixa de ser compreendida apenas como um simples objeto a ser buscado em
substituição a analogias; é mais do que isso, é recurso preferencial para que se afirme a
identidade nacional. Contra os riscos da analogia, as armas do contraste, pois é a
diferença que permite nossa inserção no universal.
Por isso, comparar é contrastar. Ou é também contrastar, como disse Antonio
Prieto no lúcido prefácio à obra de Ulrich Weisstein (1975), já referida:
O campo da literatura comparada não se exaure com a preferência pela
indagação de temas comuns praticada por uma parte da escola
comparativista alemã, nem se acaba com a perseguição de fontes literárias
que defendeu uma parcela da escola francesa. [...] Tão próprio da literatura
comparada é a busca de afinidades como o estudo daqueles contrastes
que, comparativamente, servem de forma esclarecedora para caracterizar
uma literatura ou um autor (p. 17-20),

Ao sublinhar a importância do que denomina “caminho caracterizador dos
contrastes”, A. Prieto redimensiona a atuação comparativista, que não pode mais
encaminhar-se numa única direção, da Europa para as literaturas periféricas (a busca de
analogias), mas pode reverter a direção sobre si mesma, da periferia para o antigo centro.

A voracidade antropofágica
Em 1928, Oswald de Andrade já tentara mudar a rota. O projeto antropófago,
transcrito como Manifesto no primeiro número da Revista de Antropofagia (1928 - 1929),
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indaga a própria cultura — “Tupy, or not tupy, that is the question” —, numa linha que
refuta toda e qualquer importação e se sustenta no discurso do “contra”.
A proposta é radical: nega a vinculação do presente com o passado histórico
(“nunca fomos catequizados”, “a nossa independência ainda não foi proclamada”) e se
concretiza num procedimento canibalesco: “Só me interessa o que não é meu. Lei do
homem. Lei do antropófago''. Reata os laços com uma sociedade primitiva e com o bom
selvagem de Rousseau, proclamando a devoração para “a transformação permanente do
Tabu em Totem”.
Na perspectiva aberta por Oswald de Andrade, a devoração do estrangeiro é
decisiva para a construção de uma síntese nacional. Trata-se de inverter o processo:
passar de devorado a devorador. Haroldo de Campos, no ensaio “Da razão antropofágica:
a Europa sob o signo da devoração”, explica-nos que a antropofagia Oswaldiana
não envolve uma submissão (uma catequese), mas uma transculturação:
melhor uma “transvaloração”: uma visão crítica da História como função
negativa (no sentido de Nietzsche), capaz tanto de apropriação como de
expropriação, desierarquização, desconstrução. Todo passado nos é
“outro”, merece ser negado. Vale dizer: merece ser comido, devorado (p.
11-2).

A intenção modificadora da proposta Oswaldiana é muito clara; por isso o crítico
aplica o termo “transculturação”, para acentuar o processo de transformação cultural
caracterizado pela influência de elementos de outra cultura, acarretando a perda ou a
alteração dos já existentes. Oswald parece ser o exemplo vivo do que ele mesmo propõe,
ao passar da teoria à prática com relação a Blaise Cendrars, apropriando-se de certos
recursos poéticos deste para integrá-los a seu próprio texto, modificando-os.
Haroldo de Campos explica isso muito bem:
Oswald pediu-lhe emprestada a máquina fotográfica e retribuiu-lhe a
gentileza, comendo-o (p. 12).

O exemplo ilustra a agressão contida no projeto antropófago. É agora o
representante da cultura periférica e dependente que investe contra a do colonizador,
mutilando-a, espremendo-lhe o suco para extrair dela apenas o que lhe serve. Assimila
somente o que lhe convém.
O procedimento “devorador” não está muito distanciado das relações efetuadas
entre os textos, do qual cabe à intertextualidade dar conta (por isso, talvez, a proposta
antropofágica tenha despertado tanto o interesse dos comparativistas nos últimos dez
anos). E é justamente aí que podemos chegar para refletir sobre essa estratégia de reversão, quando empregada nos estudos literários comparados. É preciso atentar para o
risco de cair no extremo oposto. Se antes, no comparativismo tradicional, a direção era
única — da cultura dominadora para a dominada —, comprometendo toda a atuação ao
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torná-la determinista e restringindo o ângulo de visão, adotar a perspectiva antropofágica
consistiria em inverter essa direção, apenas. Dito de outra maneira, passaríamos de uma
radical postura de admiração passiva e incondicional pelas culturas européias a outra
atitude, igualmente radical, de fechamento num “autobastar-se” nacionalista.
A proposta antropofágica é, sem dúvida, fascinante. Mas dela o que parece ser
mais rentável para os estudos comparados não é apenas a reversibilidade do processo;
portanto, não é a devoração (assimilação) vista no seu sentido mais superficial, mas
compreendida no seu caráter seletivo, como capacidade crítica de selecionar do alheio o
que interessa. A antropofagia Oswaldiana abre caminhos, articulando os dois pólos — o
das literaturas periféricas e o das literaturas do centro — igualmente envolvidos (e
interessados) nesse processo. Haroldo de Campos viu muito bem esse “destino comum”
às diversas literaturas:
escrever, hoje, na América Latina como na Europa, significará, cada vez
mais, reescrever, remastigar (p. 23).

É significativo que, ao final de seu ensaio, o crítico coloque em pé de igualdade
América Latina e Europa, chegando ao mesmo diagnóstico com reação a ambas. Aceita
essa reflexão, já não cabe mais aos estudos literários comparados se desgastarem em
confrontar nacionalidades. Evitando o paralelismo binário de oposições, investiga os
nexos das relações estabelecidas. Tais análises podem nos levar a um conhecimento
mais preciso das relações estéticas e estas nos levarão a situar melhor, histórica e
criticamente, os fenômenos literários.

Comparativismo e descolonização literária
O apanágio da literatura comparada tradicional era o “eurocentrismo”, fortalecido
pela identificação de dependência cultural dos países frutos da colonização, que tinham
seus olhos voltados para a Europa, matriz e modelo. A leitura de Vanguarda e
cosmopolitismo, de Jorge Schwartz, não deixa dúvidas quanto a esse último fato. O
rastreio do autor pela obra de Girondo, Quiroga, Oswald de Andrade e outros escritores
latino-americanos é uma “tentativa de entabular um diálogo entre ilhas”, pois, como
comprova, a vanguarda dos países periféricos dirigia seus olhares para Paris, evitando
cruzá-los entre si. Nesse contexto, as iniciativas de Mário de Andrade de estabelecer
contato com a obra de Borges, Girondo e alguns outros latino-americanos parecem um
ponto perdido: o isolamento é a marca deste arquipélago. Distanciados entre si, os
escritores dos países periféricos voltam-se para a matriz parisiense. Diz o autor:
Vemos como Paris é considerada um eixo cultural, em relação ao qual o
resto (“a intelectualidade”) chega ao centro, num gesto de saudade utópica
pelo desconhecido (p. 14).
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Mas isso, como sabemos, não é apenas um fato literário mas cultural. Se abrirmos
o livro de Brito Broca, A vida literária no Brasil — 1900, veremos como ele descreve a
situação brasileira do início do século:
Auferir da existência tudo o quanto ela nos poderia dar de belo e de bom,
era uma receita que então só se aviava no bulevar... O chique era mesmo
ignorar o Brasil e delirar por Paris (p. 95).

O jeito ameno com que o autor nos conta isso e os termos que emprega ao fazê-lo
recompõem o clima de belle époque aqui instalado, cuja explicação se faria melhor por via
sociológica do que propriamente literária.
Em termos de literatura, Antonio Cândido nos dá, com nitidez, o quadro geral em
seu “Literatura e cultura de 1900 a 1945 (Panorama para estrangeiros)”, de Literatura e
sociedade, na “dialética do localismo e do cosmopolitismo” como oscilação nossa entre
duas tendências:
afirmação de nacionalismo literário e um declarado conformismo, a
imitação consciente dos padrões europeus (p. 131).

O caráter dialético desse processo está, segundo o autor, no fato de que
ele tem consistido numa integração progressiva de experiência literária e
espiritual, por meio da tensão entre o dado local (que se apresenta como
substância da expressão) e os moldes herdados da tradição européia (que
se apresentam como forma da expressão) (p. 132).

Considerados esses dados, a literatura brasileira, para Antônio Cândido,
tem, sob este aspecto, consistido numa superação constante de
obstáculos, entre os quais o sentimento de inferioridade que um país novo,
tropical e largamente mestiçado, desenvolve em face de velhos países de
composição étnica estabilizada, com uma civilização elaborada em
condições geográficas bastante diferentes (p. 132).

Como explica o autor na seqüência da reflexão, o intelectual brasileiro oscila entre
a identificação com o universal e a afirmação do particular, vivendo um processo de
dilaceramento.
Na verdade, a consciência da ação simultânea de ambas as inclinações gera
muitas vezes a contradição, magistralmente fixada na imagem de Mário de Andrade, de
sabor confessional: “Sou um tupi tangendo um alaúde”. Interessa observar que Mário de
Andrade não oculta o fato; ao contrário, ele expõe a contradição em toda sua nudez,
como se, para ele, assumir a própria condição dilacerada fosse a solução para ultrapassála. Em O banquete, por exemplo, afirma a noção clara de sua descendência (“Nós somos
também civilização européia”) e em Macunaíma irá registrar a “diferença” ao criar um
“herói sem nenhum caráter”. Como ser dilacerado entre duas culturas, Mário de Andrade
soluciona o conflito pela descaracterização do herói, abdicando de fórmulas prontas para
definir “o brasileiro”. Macunaíma, afinal, sendo muitos e não sendo, é.
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A aceitação do conflito parece ser, em Mário de Andrade, uma espécie de antídoto.
Compreendeu-o assim Silviano Santiago em “Apesar de dependente, universal”, de Vale
quanto pesa, onde se refere desse modo à antropofagia cultural, à noção de “traição da
memória” (formulada por Mário de Andrade) e à noção de “corte radical” presente nos
movimentos de vanguarda posteriores a 22. O autor as considera formas de resistência “à
apropriação elogiosa do produto da cultura dominante”. E diz:
Em todos os três casos não se faz de conta que a dependência não existe,
pelo contrário, frisa-se a sua inevitabilidade; não se escamoteia a dívida
para com as culturas dominantes, pelo contrário, enfatiza-se a sua força
coerciva; não se contenta com a visão gloriosa do autóctone e do negro,
mas se busca a inserção diferencial deles na totalização universal (p. 22).

A noção de originalidade, então, para o crítico, está ligada “à diferença que o texto
dependente consegue inaugurar”. E acrescenta:
paradoxalmente, o texto descolonizado na cultura dominada acaba por ser
o mais rico (não do ponto de vista de uma estreita economia interna da
obra) por conter em si uma representação do texto dominante e uma
resposta a esta representação no próprio nível da tabulação, resposta esta
que passa a ser um padrão de aferição cultural da universalidade tão
eficaz quanto os já conhecidos e catalogados (p. 23).

Como se vê, adotada essa perspectiva, as literaturas ditas periféricas ganham em
relevância e caracteriza-se o interesse que podemos ter em confrontá-las com as
literaturas européias. São essas que, muitas vezes, se vêem questionadas no confronto e
por ele esclarecidas.
É certo que a autonomia cultural não está na recusa frontal de “olhar para fora”,
mas na capacidade crítica desse olhar.
Consideradas essas reflexões, os estudos literários comparados podem colaborar
para a avaliação do processo de descolonização que se desenvolve ao longo da literatura
brasileira, analisando seus avanços e retrocessos. É nesse sentido que a investigação
das tensões decorrentes da “dialética de localismo e cosmopolitismo”, apontada por
Antonio Cândido, pode colaborar para a caracterização da evolução do sistema literário
brasileiro e de nossa identidade cultural. Ainda que as marcas de nacionalidade já não
sejam situadas inicialmente (para que a análise comparativa não se reduza a uma
afirmação de nacionalidades e, muito menos, ao exame do predomínio de uma sobre
outra) elas se constituem em inevitável ponto de chegada.

Considerações finais
Até aqui, procurou-se caminhar no terreno do comparativismo, discutindo algumas
questões que são básicas para a realização de estudos dessa natureza. Vimos também
que alguns desses problemas, como dependência cultural, afirmação de nacionalidade
literária, nos interessam diretamente e, por isso, a definição do campo de atuação do
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comparativista brasileiro pode começar por aí, na investigação de questões que permitam
esclarecer melhor o nosso sistema literário.
No entanto, os estudos literários comparados não estão apenas a serviço das
literaturas nacionais, pois o comparativismo deve colaborar decisivamente para uma
história das formas literárias, para o traçado de sua evolução, situando crítica e
historicamente, os fenômenos literários.
Desse modo, a investigação das hipóteses intertextuais, o exame dos modos de
absorção ou transformação (como um texto ou um sistema incorpora elementos alheios
ou os rejeita), permite que se observem os processos de assimilação criativa dos
elementos, favorecendo não só o conhecimento da peculiaridade de cada texto, mas
também o entendimento dos processos de produção literária. Entendido assim, o estudo
comparado de literatura deixa de resumir-se em paralelismos binários movidos somente
por “um ar de parecença” entre os elementos, mas compara com a finalidade de
interpretar questões mais gerais das quais as obras ou procedimentos literários são
manifestações concretas. Daí a necessidade de articular a investigação comparativista
com o social, o político, o cultural, em suma, com a História num sentido abrangente.
Em síntese, o comparativismo deixa de ser visto apenas como o confronto entre
obras ou autores. Também não se restringe à perseguição de uma imagem, de um tema,
de um verso, de um fragmento, ou à análise da imagem/miragem que uma literatura faz
de outras. Paralelamente a estudos como esses, que chegam a bom término com o
reforço teórico-crítico indispensável, a literatura comparada ambiciona um alcance ainda
maior, que é o de contribuir para a elucidação de questões literárias que exijam
perspectivas amplas. Assim, a investigação de um mesmo problema em diferentes
contextos literários permite que se ampliem os horizontes do conhecimento estético ao
mesmo tempo que, pela análise contrastiva, favorece a visão crítica das literaturas
nacionais.
Por outro lado, pela natureza da disciplina, ocupou-se com elementos que a crítica
literária habitualmente não considera: correspondências, literatura de viagens, traduções.
No entanto, ao explorá-las, atua criticamente.
É desse modo que a literatura comparada se integra às demais disciplinas que
estudam o literário, complementando-as com uma atuação específica e particular.
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6
Vocabulário crítico
Cronologia: estudo de fontes.
Doxologia: estudo do destino das obras. Termo empregado por P. Van Tieghem para
referir o estudo da repercussão de um autor em outros ou da opinião que se forma sobre
eles.
Fonte/Origem: indica a procedência, a causa que provoca um determinado verso ou
obra.
Fortuna: resposta ou sucesso de uma obra; o impacto que a literatura de um país exerce
sobre a literatura de outro país.
Imagem/Miragem: nos estudos comparados, significa a verdadeira ou falsa idéia que
uma nação tem da literatura de outra nação.
imagologia: estudo das imagens/miragens na acepção já referida.
Influência: Interações ou a ação exercida por obras ou personalidades literárias sobre
outras.
Intermediários: os agentes de difusão das obras de uma literatura em outros contextos.
Também pode designar fatores não-literários que servem de catalisadores entre
transmissor e receptor de uma obra literária.
Intertextualidade: termo cunhado por Julia Kristeva em 1969. Designa o processo de
produtividade do texto literário que se constrói como absorção ou transformação de outros
textos.
Leitura contrastiva: leitura que se vale do cotejo de textos para avaliar as diferenças
existentes entre eles.
Mesologia: estudo dos intermediários.
“Stoffgeschichte”: estudo de temas literários em sua circulação por diferentes literaturas.
Tipo de investigação muito desenvolvido na Alemanha.
Tematologia: estudo de temas. A Stoffgeschichte é considerada um ramo da tematologia.
Tipologia: palavra-chave no comparativismo eslavo. É tipológica uma característica que
agrupa elementos para classificá-los como obras que pertençam ao mesmo gênero ou à
mesma tendência literária.
“Weltliteratur”: expressão cunhada por Goethe para designar a literatura mundial, que
estaria além das fronteiras das nacionalidades. Entendida também como espécie de
“fundo comum” a todas as literaturas nacionais.
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EXERCÍCIOS
EXERCÍCIO 01 - LITERATURA COMPARADA
Os poemas que seguem são três canções do exílio: a primeira é de Gonçalves Dias; a
segunda, de Murilo Mendes; a terceira, de Carlos Drummond de Andrade:
Canção do exílio
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar — sozinho, à noite —
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu'inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Gonçalves Dias
Canção do Exílio
Minha terra tem macieiras da Califórnia
onde cantam gaturamos de Veneza.
Os poetas da minha terra
são pretos que vivem em torres de ametista,
os sargentos do exército são monistas, cubistas,
os filósofos são polacos vendendo a prestações.
A gente não pode dormir
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com os oradores e os pernilongos.
Os sururus em família têm por
[testemunha a Gioconda.
Eu morro sufocado
em terra estrangeira.
Nossas flores são mais bonitas
nossas frutas mais gostosas
mas custam cem mil réis a dúzia.
Ai quem me dera chupar uma
[carambola de verdade
e ouvir um sabiá com certidão
[de idade!
Murilo Mendes
Nova canção do exílio
Um sabiá
na palmeira, longe.
Estas aves cantam
um outro canto.
O céu cintila
sobre flores úmidas.
Vozes na mata
e o maior amor.
Só, na noite,
seria feliz:
um sabiá,
na palmeira, longe.
Onde é tudo belo
e fantástico,
só, na noite,
seria feliz.
(Um sabiá,
na palmeira, longe.)

OUTRAS ATIVIDADES QUE PODEM SER FEITAS EM SALA DE AULA
ATIVIDADE 1
Solicitar ao aluno que pesquise outras referências ao poema de
Gonçalves Dias ou outras canções do exílio:
Casimiro de Abreu: Canção do exílio;
Osório Duque Estrada: Hino nacional;
Oswald de Andrade: Canto de regresso à pátria;
Mário Quintana: Uma canção;
José Paulo Paes: Canção do exílio facilitada;
Jô Soares: Canção do exílio às avessas;
Antônio Carlos Ferreira de Brito (Cacaso): Jogos Florais;
Gilberto Gil: Tropicália II;
Tom Jobim/Chico Buarque: Sabiá;
ATIVIDADE 2
Introdução dos conceitos de INTERTEXTUALIDADE, PARÁFRASE E
PARÓDIA;
ATIVIDADE 3
Pesquisar o tema do exílio em outros textos literários: Ex.: Pátria minha de
Vinícius;
A partir dos textos encontrados, debater o tema: Literatura e exílio nos
anos 60-70: Jorge Amado, Fernando Gabeira (livro e filme),

Ainda um grito de vida e
voltar
para onde tudo é belo
e fantástico:
a palmeira, o sabia,
o longe.
Drummond

O texto 1 é um poema escrito em 1843, quando Gonçalves Dias estudava em Coimbra,
Portugal, e contava 20 anos de idade. O título, “Canção do exílio”, associado ao tema da saudade
da pátria serviu de sugestão para outros poetas, como Murilo Mendes e Carlos Drummond de
Andrade, que também escreveram a sua canção do exílio.
QUESTÃO 1

No texto 1, o eu-lírico opõe dois espaços, marcados cada um pelos advérbios aqui e lá.
Qual dos dois espaços é mais valorizado sob o ponto de vista do eu-lírico?
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QUESTÃO 2

No texto 2, de Murilo Mendes, há um paradoxo, ou seja, o espaço da terra natal (o aqui)
coexiste com o da terra estrangeira (o lá). Cite dois trechos que confirmem esta afirmação.
QUESTÃO 3
Há passagens do poema de Murilo Mendes que lembram outras do poema de Gonçalves
Dias. Comprove esta afirmação transcrevendo do texto de Murilo trechos similares aos de
Gonçalves Dias.
QUESTÃO 4
No poema de Gonçalves Dias, ao lado da glorificação da pátria, existe também o
reconhecimento de aspectos desfavoráveis dentro dela? No poema de Murilo Mendes ocorre o
mesmo procedimento?
QUESTÃO 5
Pode-se dizer que o poema de Gonçalves Dias é nacionalista ao passo que o de Murilo
Mendes é antinacionalista?
QUESTÃO 6
No poema de Gonçalves Dias a exaltação da pátria é baseada sobretudo em aspectos da
natureza ou da cultura? Exemplifique.
QUESTÃO 7
No poema de Murilo Mendes há também exaltação da pátria como no poema de
Gonçalves Dias?
QUESTÃO 8
Ambos os poemas terminam com uma manifestação solene do desejo de cada um dos
enunciadores.
a) Qual é esse desejo no poema de Gonçalves Dias?
b) Qual é esse desejo em Murilo Mendes?
QUESTÃO 9
A “Nova canção do exílio” (texto 3), de Drummond aparece no livro A rosa do povo de
1945. O poema contém, como o de Gonçalves Dias, cinco estrofes. É possível afirmar que ambos
são semelhantes sob o ponto de vista da metrificação?
QUESTÃO 10
Os dois versos de Gonçalves Dias “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o Sabiá” vêm
retomados por dois versos da “Nova canção do exílio”, os quais se repetem várias vezes no
percurso do poema. De que versos se trata?
QUESTÃO 11
Os dois versos referidos na questão anterior contêm três noções que se repetem durante o
poema. De que noções se tratam? Procure descrever o que significam no poema.
QUESTÃO 12
Os dois versos finais da primeira estrofe de Drummond dizem: “Estas aves cantam / um
outro canto.”
O pronome estes indica algo próximo da pessoa que fala (tanto no espaço quanto no
tempo). Referido a aves, indica as que estão próximas do eu-lírico.
O pronome outro pressupõe, existência de ao menos um diferente dele.
a) Ao dizer que estas aves cantam um outro canto, o enunciador pode estar querendo dizer que
há uma oposição entre as aves a que se refere o poema de Gonçalves Dias e aquelas a que se
refere esta “nova canção do exílio”?
b) Pode-se dar a esse possível confronto uma conotação política e interpretá-lo como
manifestação de que a realidade idílica descrita por Gonçalves Dias está longe de ser verdadeira
para o momento em que a “nova canção do exílio” foi escrita?
QUESTÃO 13
Os dois versos: “Em cismar, sozinho, à noite / Mais prazer encontro eu lá” são recuperados
por estes dois: “Só, na noite, /seria feliz”.
Nos dois versos de Drummond há uma ambigüidade que parece intencional.
a) Quais são os dois sentidos que podem ser atribuídos aos dois versos?
b) Ambos os significados se encaixam com coerência no texto de Drummond?
QUESTÃO 14
Na quinta estrofe, o desejo manifestado pelo eu-lírico no poema de Drummond é similar ao
de Gonçalves Dias?
QUESTÃO 15
Comenta-se que um dos traços mais marcantes do poema de Gonçalves Dias é a
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concisão, a densidade de sentido em poucas palavras.
Pode-se dizer o mesmo do texto de Drummond?
QUESTÃO 16
A “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, enaltece o solo pátrio sob o ponto de vista
seus encantos naturais; a de Murilo Mendes é uma paródia e satiriza a descaracterização
pátria sob o ponto de vista cultural.
a) A “Nova canção do exílio”, de Drummond, aproxima-se mais do poema de Gonçalves Dias
da paródia de Murilo Mendes?
b) Pode-se dizer que o poema de Drummond tem também intenção de subverter o sentido
poema de Gonçalves Dias?

de
da
ou
do
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EXERCÍCIO 02 - LITERATURA COMPARADA

Pra que mentir?
Vadico e Noel Rosa
Pra que mentir
Se tu ainda não tens
Esse dom de saber iludir
Pra quê? Pra que mentir,
Se não há necessidade de me trair?
Pra que mentir
Se tu ai ainda não tens
A malícia de toda mulher?
Pra que mentir, se eu sei
Que gostas de outro
Que te diz que não te quer?
Pra que mentir tanto assim
Se tu sabes que eu sei
Que tu não gostas de mim?
Se tu sabes que eu te quero
Apesar de ser traído
Pelo teu ódio sincero
Ou por teu amor fingido?

Dom de iludir
Caetano Veloso
Não me venha falar da malícia
de toda mulher,
Cada um sabe a dor e a delícia
de ser o que é.
Não me olhe como se a polícia
andasse atrás de mim.
Cale a boca, e não cale na boca
notícia ruim.
Você sabe explicar
Você sabe entender, tudo bem.
Você está, você é, você faz,
Você quer, você tem.
Você diz a verdade, e a verdade
é seu dom de iludir.
Como pode querer que a mulher
vá viver sem mentir.

Pelo conhecimento que se tem da vida de Noel Rosa, sabe-se que a composição “Pra que
mentir?” foi motivada por uma de suas relações amorosas, talvez a mais marcante de toda a sua
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agitada vida passional. Ceci, que Noel conheceu no cabaré Apollo, Rio de Janeiro, numa festa de
São João, e de quem nunca mais se desligou, é a fonte de inspiração dessa canção de parceria
com Vadico.
Na ocasião em que Noel compôs a música, Ceci dividia seu coração com ele e Mário Lago,
o famoso compositor de “Saudades da Amélia”. Apesar de Ceci não confessar para Noel o novo
romance, ele já sabia de tudo, pois a conhecia pelo olhar, pelo tom de voz e lhe dizia com
freqüência: “Você ainda não aprendeu a mentir...”
QUESTÃO 1
No texto de Noel está presente uma outra voz com que ele dialoga e que afirma pontos de
vista opostos ao dele.
a)
Há, disseminados pelo texto, pronomes que indicam o interlocutor ao qual se destina a
canção “Pra que mentir?”. Transcreva-os.
b)
Além disso, há indicadores de que esse interlocutor é uma personagem feminina.
Transcreva dois desses indicadores.
QUESTÃO 2
a)
Em “Dom de iludir”, há também pronomes que indicam o interlocutor a quem o texto se
dirige em resposta. Transcreva-os.
b)
Transcreva indicadores de que esse interlocutor é uma personagem masculina.
QUESTÃO 3
a)
“Pra que mentir?” é uma interrogação que contém em si uma negação, que pode ser
introduzida assim: Tu não deves mentir, já que não tens motivo para isso.
Essa interrogação de caráter negativo pressupõe que a personagem feminina, de fato,
procede contrariamente ao ponto de vista da personagem masculina. Em que consiste, pois, o
ponto de vista da mulher amada?
b)
Na primeira estrofe há duas negações:
I - “... tu ainda não tens Esse dom de saber iludir”
II — “... não há necessidade De me trair?”
Na segunda estrofe, há as explicações correlatas a cada uma dessas duas negações.
Transcreva as passagens que servem de argumento para essas negações.
QUESTÃO 4
Ao dizer: “tu ainda não tens /A malícia de toda mulher”, a personagem masculina deixa
implícitos dois pontos de vista, um sugerido pelo advérbio ainda, outro pela negação.
a) Quais são esses dois pressupostos?
b) No texto de Caetano Veloso (“Dom de iludir”), a personagem feminina reage energicamente
contra a afirmação da “malícia de todo mulher”.
Cite, da primeira estrofe, a frase que contém a reação mais vigorosa contra essa afirmação
e procure explicar o motivo dessa irritação feminina.
QUESTÃO 5
A personagem feminina admite que, no território da relação amorosa, a mentira faz parte
do comportamento feminino. Mas não exclui o homem desse jogo, ainda que ele o faça de forma
dissimulada.
a) Transcreva a frase do texto de Caetano que contém tal acusação.
b) Como se pode traduzir de maneira mais clara essa contradição?
QUESTÃO 6
Todo texto, além de dialogar com diferentes vozes inscritas no seu interior por meio de
vários mecanismos lingüísticos, dialoga também com a sociedade, na medida em que o leitor, ao
depreender os sentidos contidos no texto, julga-os em função das crenças e dos valores
assumidos como verdadeiros dentro da cultura em que o texto foi produzido.
Nos versos de Noel, a personagem masculina declara seu amor pela mulher, apesar de
reconhecer-se traído: “... tu sabes que eu te quero / Apesar de ser traído”. Levando em conta as
crenças e valores de nossa cultura a propósito da infidelidade no amor, a tolerância do homem
para com a traição da mulher pode ser interpretada de acordo com múltiplos pontos de vista, já
que uma sociedade abriga agrupamentos humanos muito diversificados ideologicamente.
a) Como seria interpretada essa tolerância por um representante médio da mentalidade masculina
típica do nosso meio cultural?
b) Há, na linguagem chula, palavras ou expressões que traduzem, com crueldade e deboche, o
pensamento daqueles que acham inconcebível essa tolerância. Transcreva alguns exemplos.
c) Como interpretaria a mesma atitude um representante do sexo masculino preocupado em
libertar-se de preconceitos generalizadores e disposto a considerar cada caso em particular (como
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foi, aliás, o de Noel Rosa com Ceci)?
d) Como essa atitude foi interpretada pela personagem feminina que fala na canção “Dom de
iludir”?
QUESTÃO 7
Se considerarmos a designação “machismo” como atitude ou comportamento de quem se
vê como superior, e não aceita a igualdade potencial e de direitos para o homem e a mulher,
discuta, a partir de elementos textuais, o componente machista da personagem masculina
a) tal como se revela, apesar de certa dissimulação, em “Pra que mentir?”;
b) tal como é visto em “Dom de iludir”.
QUESTÃO 8
O confronto dos dois textos permite-nos afirmar que:
a) a mulher desqualifica e contesta o que lhe diz o homem em “Pra que mentir?”.
b) segundo a personagem masculina, a mulher não teria necessidade de mentir se de fato
soubesse o que é amar.
c) em “Dom de iludir”, a mulher responde ao homem que ele também mente sem necessidade de
ocultar a infidelidade.
d) não há verdade nem mentira quando se ama.
e) em “Dom de iludir” a mulher não reconhece que ela também se ilude.
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EXERCÍCIO 03 - LITERATURA COMPARADA
TEXTO 1

Não é possível idear nada mais puro e harmonioso do que o perfil dessa estátua de moça.
Era alta e esbelta. Tinha um desses talhes flexíveis e lançados, que são hastes de lírio
para o rosto gentil; porém na mesma delicadeza do porte esculpiam-se os contornos mais
graciosos com firme nitidez das linhas e uma deliciosa suavidade nos relevos.
Não era alva, também não era morena. Tinha sua tez a cor das pétalas da magnólia,
quando vão desfalecendo ao beijo do sol. Mimosa cor de mulher, se a aveluda a pubescência
juvenil, e a luz coa pelo fino tecido, e um sangue puro a escumilha de róseo matiz. A dela era
assim.
Uma altivez de rainha cingia-lhe a fronte, como diadema cintilando na cabeça de um anjo.
Havia em toda a sua pessoa um quer que fosse de sublime e excelso que a abstraía da terra.
Contemplando-a naquele instante de enlevo, dir-se-ia que ela se preparava para a sua celeste
ascensão.
José de Alencar. Diva.
TEXTO 2

Era muito bem feita de quadris e de ombros. Espartilhada, como estava naquele momento,
a volta enérgica da cintura e a suave protuberância dos seios produziam nos sentidos de quem a
contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
Sentia-se-lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços; e os pulsos
apareciam nus, muito brancos, chamalotados de veiazinhas sutis, que se prolongavam serpeando.
Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços, a palma cor-de-rosa e as unhas
curvas como o bico de um papagaio.
Sem ser verdadeiramente bonita de rosto, era muito simpática e graciosa. Tez macia, de
uma palidez fresca de camélia; olhos escuros, um pouco preguiçosos, bem guarnecidos e
penetrantes; nariz curto, um nadinha arrebitado, beiços polpudos e viçosos, à maneira de uma
fruta que provoca o apetite e dá vontade de morder. Usava o cabelo cofiado em franjas sobre a
testa, e, quando queria ver ao longe, tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a
boca.
Aluísio Azevedo. Casa de pensão.
QUESTÃO 1

Como se nota, os dois trechos possuem semelhanças e diferenças. Sob o ponto de vista
da construção, trata-se de textos figurativos ou temáticos? Explique sua resposta.
QUESTÃO 2

Ambos os textos são também semelhantes sob o ponto de vista da imagem que
constroem: ambos criam a imagem de mulher. Mas cada texto constrói um modelo diferente de
feminilidade.
a) No texto 1, o percurso figurativo construído pelo narrador apresenta a mulher, vista sobretudo
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sob o ponto de vista de suas qualidades psíquicas. O corpo vem retratado como um todo: as
partes anatômicas não são desenhadas em detalhe. Cite duas passagens que servem para confirmar o que acaba de ser dito.
b) No texto 2, o percurso figurativo descreve o corpo da mulher sob o ponto de vista de suas
qualidades físicas. Partes da anatomia feminina são expostas com detalhes. Cite algumas
passagens que servem para confirmar o que acaba de ser dito.
QUESTÃO 3

Ambas as figuras femininas são descritas como atraentes. Há, no entanto, uma diferença
temática subjacente aos percursos figurativos organizados em cada texto. Essa diferença diz
respeito ao que provoca atração em cada mulher descrita.
a) No texto 1, que tema é ressaltado na figura da mulher?
b) No texto 2, que tema é enfatizado?
QUESTÃO 4

No texto 2, ao falar do nariz, o narrador diz: “... nariz curto, um nadinha arrebitado...” Que
efeito de sentido provoca o diminutivo nadinha?
QUESTÃO 5

O confronto entre os dois textos permite-nos concluir que:
a) o texto 1 focaliza a mulher como algo mais para ser admirado do que tocado.
b) a personagem feminina delineada no texto 2 excita mais os sentimentos da alma do que os
apetites do corpo.
c) em ambos os textos a feminilidade vem figurativizada com objetividade e eqüidistância.
d) ambos os textos focalizam a mulher sob o ponto de vista de um olhar feminino.
e) em nenhum dos dois textos a mulher é focalizada como objeto de cobiça que excita os
sentimentos carnais do homem.
QUESTÃO 6

Os dois trechos citados, que pertencem a romances de José de Alencar (1829-1877) e
Aluísio Azevedo (1857-1913), têm em comum o fato de descreverem personagens femininas. Um
confronto entre as duas descrições permite detectar diferenças não somente nos planos físico e
psicológico das duas mulheres, mas também no modo como cada uma é concebida pelo
respectivo narrador, segundo os princípios estéticos do romantismo e do naturalismo. O resultado
final, em termos de leitura, é o surgimento de duas personagens completamente distintas, vale
dizer, duas mulheres que causam impressões inconfundíveis no leitor.
Levando em conta estas informações, procure relacionar a diferença essencial entre as
duas personagens com os princípios estéticos do romantismo e do naturalismo.
QUESTÃO 7

Ao descrever a pele de sua personagem, diz Alencar: “Tinha sua tez a cor das pétalas da
magnólia, quando vão desfalecendo ao beijo do sol.” Esta frase, como um todo, focaliza a pele da
personagem sob o aspecto visual e representa uma tentativa de definição de cor. Aluísio Azevedo,
em seu texto, também parte da imagem de uma flor para tentar definir a pele da personagem.
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Localize a passagem em que isso acontece e, a seguir, defina os aspectos sensoriais de que se
utiliza o autor para caracterizar a pele da personagem.
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EXERCÍCIO 04 – LITERATURA COMPARADA

Valsinha

E começaram a se abraçar.
E ali dançaram tanta dança
Que a vizinhança toda despertou
E foi tanta felicidade
Que toda a cidade se iluminou
E foram tantos beijos loucos
Tantos gritos roucos
Como não se ouviam mais
Que o mundo compreendeu
E o dia amanheceu em paz.

Um dia ele chegou tão diferente
Do seu jeito de sempre chegar.
Olhou-a de um jeito muito mais quente
Do que sempre costumava olhar
E não maldisse a vida tanto
Quanto era seu jeito de sempre falar.
E nem deixou-a só num canto
Pra seu grande espanto
Convidou-a pra rodar.
Então ela se fez bonita
Como há muito tempo não queria ousar
Com seu vestido decotado
Cheirando a guardado
De tanto esperar.
Depois os dois deram-se os braços
Como há muito tempo
Não se usava dar
E cheios de ternura e graça
Foram para a praça
Casimiro de Abreu
A valsa
Que louco
Senti!
Tu, ontem,
Quem dera
Na dança
Que sintas!...
Que cansa,
— Não
Voavas
negues,
Co'as faces
Não mintas...
Em rosas
— Eu vi!...
Formosas
De vivo,
Valsavas:
Lascivo
— Teus
Carmim;
belos
Na valsa
Cabelos,
Tão falsa,
Já soltos,
Corrias,
Revoltos,
Fugias,
Saltavam,
Ardente,
Voavam,
Contente,
Brincavam
Tranqüila,
No colo
Serena,
Que é meu;
Sem pena
E os olhos
De mim!
Escuros
Tão puros,
Quem dera
Os olhos
Que sintas
Perjuros
As dores
Volvias,
De amores
Tremias,

Grande Valsa,
pintura
da
artista popular
Octacília
Josefa, de 1986
(fragmento)

Chico Buarque de Holanda

Sorrias,
P'ra
outro
Não eu!
Quem
dera
Que sintas
As dores
De amores
Que louco
Senti!
Quem dera
Que sintas!...
— Não
negues,
Não mintas...
— Eu vi!...
Meu Deus!
Eras bela
Donzela,
Valsando,
Sorrindo,
Fugindo,
Qual silfo
Risonho

Que em
sonho
Nos vem!
Mas esse
Sorriso
Tão liso
Que tinhas
Nos lábios
De rosa,
Formosa,
Tu davas,
Mandavas
A quem ?!
Quem dera
Que sintas
As dores
De amores
Que louco
Senti!
Quem dera

Que sintas!...
— Não negues,
Não mintas,..
— Eu vi!...
Calado,
Sozinho,
Mesquinho,
Em zelos
Ardendo,
Eu vi-te
Correndo
Tão falsa
Na valsa
Veloz!
Eu triste
Vi tudo!
Mas mudo
Não tive
Nas galas
Das salas,
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Nem falas,
Nem cantos,
Nem prantos,
Nem voz!
Quem dera
Que sintas
As dores
De amores
Que louco
Senti!
Quem dera
Que sintas!...
— Não negues
Não mintas...
— Eu vi!
Na valsa
Cansaste;
Ficaste
Prostrada,
Turbada!
Pensavas,
Cismavas,
E estavas
Tão pálida
Então;
Qual pálida
Rosa
Mimosa
No vale
Do vento
Cruento
Batida,
Caída
Sem vida.
No chão!
Quem dera
Que sintas
As dores
De amores
Que louco
Senti!
Quem dera
Que sintas!...
— Não
negues,
Não mintas...
Eu vi!

Sonho de valsa. Marcio Melo, 1999.
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QUESTÃO 1

Como se sabe, todo texto narrativo relata transformações que vão ocorrendo através do
tempo. Leia os dois versos iniciais: “Um dia ele chegou tão diferente / Do seu jeito de sempre
chegar”.
Os dois versos relatam uma transformação: ele chegava habitualmente de um jeito e
passou a chegar de outro. Levando em conta os dados fornecidos pelo texto, como ele costumava
chegar habitualmente? E no texto de Casimiro, qual a transformação que ocorre?
QUESTÃO 2

Naquele dia diferente, uma das atitudes dele, de modo especial, causou surpresa a ela.
Qual foi essa atitude? E em Casimiro, qual é a atitude da mulher que incomoda o eu-lírico?
QUESTÃO 3

Essa transformação que se deu com a personagem masculina (ele) no texto Valsinha
desencadeou outra transformação na personagem feminina (ela). Em que níveis de
comportamento se alterou a conduta dela?
QUESTÃO 4

A dança também pode ser interpretada como movimento do jogo amoroso. Fazem parte
desse jogo tanto o afeto, a emoção delicada, quanto a sensualidade calorosa, a paixão febril.
Encontre passagens nos dois textos que falem:
a) da emoção delicada;
b) da sensualidade calorosa.
QUESTÃO 5

No texto de Chico, o gesto amoroso da dança saiu do interior da casa para a praça, da
praça para a cidade, da cidade para o mundo.
a) Como se pode interpretar essa ampliação do espaço?
b) Qual é o efeito final desse gesto no comportamento dos homens?
QUESTÃO 6

No texto de Chico, pode-se dizer que se estabelece uma relação de semelhança entre a
valsa, o jogo amoroso e as relações humanas em termos mais amplos? Em caso afirmativo,
explique onde reside essa semelhança.
QUESTÃO 7

Todo texto narrativo é figurativo. Isso quer dizer que por trás das figuras existe um tema
implícito. Numa carta endereçada a Vinícius de Moraes, Chico Buarque discute com o seu
parceiro a inconveniência de colocar o titulo de “Valsa hippie” (em vez de “Valsinha”), como queria
o velho poeta.
Eis o trecho da carta:
“Valsa hippie” é um título forte. É bonito, mas pode parecer forçação de barra, com tudo o que há
de hippie à venda por aí. “Valsa hippie”, ligado à filosofia hippie como você o ligou, é um título
perfeito. Mas hippie, para o grande público, já deixou de ser a filosofia da moda pra frente, de se
usar roupa e cabelo. Aí já não tem nada a ver.
(Chico Buarque de Holanda. Cartas a Vinícius. O Estado de S. Paulo, 19 mar, 1995. p. D-16.)
Qual é o tema que torna a letra de “Valsinha” compatível com a autêntica filosofia hippie? E
no texto de Casimiro, qual é o tema subjacente às figuras?
QUESTÃO 8

Levando em conta o sentido global do texto Valsinha, pode-se afirmar que:
a) a dança, que inclui o envolvimento amoroso e o prazer, expande seus efeitos para além das
pessoas que se amam.
b) o jogo amoroso, diferentemente da dança e da valsa, só é possível com o consentimento
explícito dos pares que se amam.
c) para que a dança e o amor sejam bem-sucedidos, é preciso que, de início, exista apenas
ternura de ambas as partes e só depois esse sentimento evolua para o prazer.
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d) a concepção de amor que está implícita por trás desse texto narrativo não inclui o prazer físico.
e) só a ternura e o amor desinteressado são capazes de irradiar sua influência para além do
espaço doméstico.
Questão 9
O poema de Casimiro possui um ritmo acelerado, tentando simular o movimento da própria
dança. Qual o principal recurso utilizado pelo poeta para atingir esse efeito de sentido?

EXERCÍCIO 05 - LITERATURA COMPARADA

O bicho
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
Manuel Bandeira

O cortiço. Aluísio Azevedo.
Daí a pouco, em volta das bicas era um zunzum crescente; uma aglomeração tumultuosa de
machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que
escorria da altura de uns cinco palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender
as saias entre as coxas para não as molhar; via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço,
que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco; os homens, esses não se
preocupavam em não molhar o pêlo, ao contrário metiam a cabeça bem debaixo da água e
esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. As
portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem
tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias; as
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crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos,
por detrás da estalagem ou no recanto das hortas.
Questão 1

Entre os enunciados que ocorrem no fragmento e no poema acima pode-se dizer
que há uma progressão temporal de modo que um possa ser considerado anterior ao
outro?
Questão 2
Com base na resposta anterior, pode-se dizer que o texto é
descritivo ou narrativo? Explique sua resposta.
Questão 3

Ao relatar as atitudes das pessoas em torno da bica onde se lavavam, o texto de O
cortiço se refere ao desconforto que isso implicava. Cite passagens do próprio texto que
confirmem essa referência.
Questão 4

A leitura desses textos leva a concluir que os personagens assumem
comportamentos que os aproximam dos animais irracionais? Explique sua resposta com
passagens do próprio texto.
Questão 5

O fragmento de O cortiço refere-se às atitudes que praticam os habitantes do
cortiço logo de manhã, ao levantar. Pelos relatos que o narrador seleciona, que imagem
ele transmite do ambiente e das pessoas que aí vivem? E no poema de Bandeira?
Questão 6

Logo no primeiro enunciado de O cortiço, o narrador escolheu as palavras “machos
e fêmeas” em vez de homens e mulheres. Pode-se dizer que essa escolha tem significado
no contexto ou se trata de um fato sem importância?
Questão 7

Levando em conta o texto de O cortiço na sua totalidade, podemos concluir que:
(a) coloca em destaque a simplicidade das pessoas que vivem em harmonia com a
natureza.
(b) fala das más condições de vida das pessoas que abandonaram o campo para viver na
cidade.
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(c) relata as conseqüências desastrosas da vadiação e da malandragem.
(d) estabelece relações entre as condições desfavoráveis do ambiente e a conduta das
pessoas que nele vivem.
(e) mostra como o homem é vítima de sua própria ignorância.

EXERCÍCIO 06 - LITERATURA COMPARADA

VIDAS SECAS
Foto de Sebastião Salgado

Mudança

Na planície avermelhada os
juazeiros alargavam duas manchas
verdes.

Os

infelizes

tinham

caminhado o dia inteiro, estavam
cansados

e

Ordinariamente

andavam

famintos.
pouco,

mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três
léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu
longe, através dos galhos pelados da catinga rala.
Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no
quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia
pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O
menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás.
Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se
a chorar sentou-se no chão.
– Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.
Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno
esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu
algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou
os quatro cantos, zangado, praguejando baixo.
A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas
que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos
moribundos.
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– Anda, excomungado.
O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso,
queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato
necessário – e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não
era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde.

Tinham deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos, fazia horas que pisavam
a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés.
Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a idéia de
abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus,
nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou
os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço indicando
vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais
que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardoua no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos
encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve
pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a
Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam
sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de
novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis.
E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande.
Ausente do companheiro, a cachorra Baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as
costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca. E de quando em quando se
detinha, esperando as pessoas, que se retardavam.
Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera
na areia do rio, onde haviam descansado, à beira de uma poça: a fome apertara demais
os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os
ossos do amigo, e não guardava lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as
pupilas brilhantes aos objetos familiares, estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola
pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas
logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes, à toa: o resto da farinha
acabara, não se ouvia um berro de rês perdida na catinga. Sinhá Vitória, queimando o
assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos, pensava em
acontecimentos antigos que não se relacionavam: festas de casamento, vaquejadas,
novenas, tudo numa confusão. Despertara-a um grito áspero, vira de perto a realidade e o
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papagaio, que andava furioso, com os pés apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera
de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando a si mesma que ele era
mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente a família falava pouco. E
depois daquele desastre viviam todos calados, raramente soltavam palavras curtas. O
louro aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia arremedando a cachorra.
As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer, Fabiano aligeirou o passo,
esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos
saltos, e a embira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os
calcanhares, duros como cascos, gretavam-se e sangravam.
Num cotovelo do caminho avistou um canto de cerca, encheu-o a esperança de
achar comida, sentiu desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não
estragar força.
Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira,
chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra.
Sinhá Vitória acomodou os filhos, que arriaram como trouxas, cobriu-os com
molambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre
folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia, acordava. E quando abria os
olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A
cachorra Baleia foi enroscar-se junto dele.
Estavam no pátio de uma fazenda sem vida. O curral deserto, o chiqueiro das
cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava
abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido.
Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa,
bateu, tentou forçar a porta. Encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de
plantas mortas, rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio, um
bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral.
Trepou-se no mourão do canto, examinou a catinga, onde avultavam as ossadas e o
negrume dos urubus. Desceu, empurrou a porta da cozinha. Voltou desanimado, ficou um
instante no copiar, fazendo tenção de hospedar ali a família. Mas chegando aos juazeiros,
encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. foi apanhar gravetos, trouxe do
chiqueiro das cabras uma braçada de madeira meio roída pelo cupim, arrancou touceiras
de macambira, arrumou tudo para a fogueira.
Nesse ponto Baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu cheiro de
preás, farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo.
Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se: uma sombra passava por cima do
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monte. Tocou o braço da mulher, apontou o céu, ficaram os dois algum tempo
agüentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos
filhos, suspirando, conservaram-se encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse desfeito,
vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente.
Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de chofre. A tampa anilada
baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente.
Miudinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, somaram as
suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de
Sinhá Vitória, um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à
fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura,
receosos de perder a esperança que os alentava.

Vidas Secas, Editora Record, 1996.

FABIANO
Fabiano ia satisfeito. Sim senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a
família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro,
depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham-se habituado à
camarinha51 escura, pareciam ratos — e a lembrança dos sofrimentos passados
esmorecera.
Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas
sujas. Tirou do aió52 um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho,
acendeu-o ao binga, pôs-se a fumar regalado.
— Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta.
Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se
ouvindo-o falar só. E, pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado
em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os
cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se,
encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra.
Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a
frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando:
— Você é um bicho, Fabiano.
Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de vencer
dificuldades.
51
52

Quarto para dormir, no interior da casa, às vezes elevado acima do telhado; alcova.
Bolsa de caça trançada com fibras.
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Chegara naquela situação medonha — e ali estava, forte, até gordo, fumando o
seu cigarro de palha.
— Um bicho, Fabiano (...)
Agora Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho,
entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. Olhou os quipás53, os
mandacarus e os xiquexiques. Era mais forte que tudo isso, era como as catingueiras e as
baraúnas. Ele, Sinhá Vitória, os dois filhos e a cachorra Baleia estavam agarrados à terra.
Chape-chape. As alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro
derreava-se, as pernas faziam dois arcos, os braços moviam-se desengonçados. Parecia
um macaco.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. São Paulo: Record, 1983. p. 17-9.

O soldado amarelo
Era um facão verdadeiro, sim senhor, movera-se como um raio cortando palmas de
quipá. E estivera a pique de rachar o quengo de um sem-vergonha. Agora dormia na
bainha rota, era um troço inútil, mas tinha sido uma arma. Se aquela coisa tivesse durado
mais um segundo, o polícia estaria morto. Imaginou-o assim, caído, as pernas abertas, os
bugalhos apavorados, um fio de sangue empastando-lhe os cabelos, formando um riacho
entre os seixos da vereda. Muito bem! Ia arrastá-lo para dentro da caatinga, entregá-lo
aos urubus. E não sentiria remorso. Dormiria com a mulher, sossegado, na cama de
varas. Depois gritaria aos meninos, que precisavam de criação. Era um homem,
evidentemente.
Aprumou-se, fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Um homem.
Besteira pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. Mas
para que suprimir aquele doente que bambeava e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por
causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os pobres! Não se
inutilizava, não valia a pena inutilizar-se. Guardava a sua força.
Vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins, havia um horror de
bichinhos assim fracos e ruins.
Afastou-se, inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem,
avançou, pisou firme, perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro.
— Governo é governo.
Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo.
53

Espécie de planta, figo-da-índia.

78
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 51a. ed. São Paulo: Record, 1983. p. 106-7
Esse texto é um fragmento de um capítulo de Vidas secas. O capítulo relata o encontro de
Fabiano com o soldado amarelo, que estava sozinho e perdido no meio da caatinga. Longe dos
olhares de qualquer testemunha, era a ocasião ideal para Fabiano vingar-se daquele que o tinha
prendido e espancado na cidade. No trecho anterior a esse fragmento, Fabiano está com um
facão na mão, e o soldado sente medo, pois pensa que vai ser morto.
Questão 1
No texto, há momentos em que a linguagem focaliza as ações de Fabiano e as reações do
soldado amarelo; há passagens em que a linguagem parece brotar de dentro do personagem.
Nestas, o narrador continua presente, mas é como se registrasse apenas os pensamentos que
passavam pela cabeça do personagem. Que recurso usou o narrador para relatar o que o
personagem pensava? Justifique sua resposta.
Questão 2
“Agora dormia na bainha rota, era um troço inútil, mas tinha sido uma arma.” Por que o
facão ora é arma, ora é um troço inútil?
Questão 3
Qual é o modo de citação do discurso de Fabiano na frase “Governo é governo”? Justifique
sua resposta.
Questão 4
O narrador cita o discurso de Fabiano de dois modos diferentes. Num mescla sua voz à
fala de Fabiano. Noutro, preserva a integridade do discurso do personagem. Por que as vozes do
narrador e do personagem se mesclam na primeira parte do texto?
Questão 5
a) Nas cinco últimas linhas do texto, o narrador relata que Fabiano transformou em
subserviência a sua raiva contra o soldado amarelo. Cite a passagem em que a própria fala de
Fabiano traduz essa reação de submissão.
b) Nessa altura, o narrador, que até então vinha usando o discurso indireto livre, passa a
usar o discurso direto para reproduzir a fala de Fabiano, deixando clara a diferença entre a sua
voz e a voz de Fabiano. Qual é a impressão que produz essa dissociação?
Questão 6
Levando em conta o contexto em que ocorre, a frase “Governo é governo” admite apenas
uma das leituras que seguem:
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(a) Os dois termos têm significados diferentes: o primeiro significa “instituição administrativa”, e o
segundo indica “instituição que serve para oprimir e que deve ser respeitada”.
(b) Os dois termos têm o mesmo significado, por isso a frase de Fabiano é uma mera repetição de
termos.
(c) Nessa frase, um termo nada acrescenta ao outro, por isso a repetição não tem cabimento.
(d) Os dois termos têm significados diferentes: o primeiro indica “instituição administrativa”, e o
segundo indica “instituição que não deve ser levada em consideração”.

EXERCÍCIO 07 - LITERATURA COMPARADA

Poema de sete faces
Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.
As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos.
O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
Porém meus olhos
não perguntam nada.
O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos , raros amigos
o homem atrás dos óculos e do bigode.
Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabias que eu era fraco.
Mundo mundo vasto mundo
se eu me chamasse Raimundo,
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo vasto mundo,
mais vasto é meu coração.
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Eu não devia te dizer
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.
Carlos Drummond de Andrade

Com licença poética

Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta,
anunciou: vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir.
Não sou feia que não possa me casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza
e ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos - dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou.
Adélia Prado
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O FOGO NO CANAVIAL

A imagem mais viva do inferno.
Eis o fogo em todos seus vícios:
eis a ópera, o ódio, o energúmeno,
a voz rouca de fera em cio.

E contagioso, como outrora
Foi, e hoje não é mais, o inferno:
ele se catapulta, exporta,
em burlotes de curso aéreo,

em petardos que se disparam
sem pontaria, intransitivos;
mas que queimada a palha dormem,
bêbados, curtindo seu litro.

(O inferno foi fogo de vista,
ou de palha, queimou as saias:
deixou nua a perna da cana,
despiu-a, mas sem deflora-la.)
João Cabral de Melo Neto

Cortadores de cana no Pará. Foto de Ricrdo Beliel.
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As pombas
Raimundo Correia (1860-1911)
Vai-se a primeira pomba despertada...
Vai-se outra mais... mais outra... enfim dezenas
De pombas vão-se dos pombais, apenas
Raia sangüínea e fresca a madrugada...
E à tarde, quando a rígida nortada
Sopra, aos pombais de novo elas, serenas,
Ruflando as asas, sacudindo as penas,
Voltam todas em bando e em revoada...
Também dos corações onde abotoam,
Os sonhos, um por um céleres voam,
Como voam as pombas dos pombais;
No azul da adolescência as asas soltam
Fogem... Mas aos pombais as pombas voltam,
E eles aos corações não voltam mais...

Barcos de papel
Guilherme de Almeida (1890-1969)
Quando a chuva cessava e um vento fino
franzia a tarde tímida e lavada
eu saía a brincar pela calçada
nos meus tempos felizes de menino.
Fazia de papel toda uma armada:
e estendendo o meu braço pequenino
eu soltava os barquinhos sem destino
ao longo das sarjetas, na enxurrada...
Fiquei moço. E hoje sei pensando neles
que não são barcos de ouro os meus ideais:
são feitos de papel tal como aqueles
perfeitamente exatamente iguais...
- Que os meus barquinhos lá se foram eles!
Foram-se embora e não voltaram mais!
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EXERCÍCIO DE LITERATURA COMPARADA - 10
HAMLET
(excerto, ato IV, final da cena VII)
(Entra a Rainha.)
Então, meiga rainha?
A RAINHA: Tanto as desgraças correm, que se enleiam no encalço umas das outras.
Vossa irmã afogou-se, Laertes.
LAERTES: Afogou-se? Onde? Como?
A RAINHA: Um salgueiro reflete na ribeira cristalina sua copa acinzentada. Para aí foi
Ofélia sobraçando grinaldas esquisitas de rainúnculas, margaridas, urtigas e de flores de
púrpura, alongadas, a que os nossos campônios chamam nome bem grosseiro, e as
nossas jovens "dedos de defunto". Ao tentar pendurar suas coroas nos galhos inclinados,
um dos ramos invejosos quebrou, lançando na água chorosa seus troféus de erva e a ela
própria. Seus vestidos se abriram, sustentando-a por algum tempo, qual a uma sereia,
enquanto ela cantava antigos trechos, sem revelar consciência da desgraça, como
criatura ali nascida e feita para aquele elemento. Muito tempo, porém, não demorou, sem
que os vestidos se tornassem pesados de tanta água e que de seus cantares
arrancassem a infeliz para a morte lamacenta.
LAERTES: Afogou-se, dissestes?
A RAINHA: Afogou-se.
LAERTES: Querida irmã, já tens água de sobra; não te darei mais lágrimas. Contudo,
somos assim, que a natureza o obriga, sem que importe a vergonha; uma vez fora, deixou
de ser mulher. Adeus, senhor. Com as palavras, só chamas me sairiam, se não fosse
apagá-las a tolice.
(Sai.)
O REI: Sigamo-lo, Gertrudes. Que trabalho me custou para a cólera acalmar-lhe! Receio
que de novo a explodir venha. Sigamo-lo, portanto.
(Saem.)

A MORTE DE OFÉLIA
Junto ao plácido rio
Que entre margens de relva e fina areia
Murmura e serpenteia,
O tronco melancólico e sombrio
De um salgueiro. Uma fresca e branda aragem
Ali suspira e canta,
Abraçando-se à trêmula folhagem
Que se espelha na onda voluptuosa.
Ali a desditosa,
A triste Ofélia foi sentar-se um dia.
Enchiam-lhe o regaço umas capelas
Por suas mãos tecidas
De várias flores belas,
Pálidas margaridas,
E rainúnculos, e essas outras flores
A que dá feio nome o povo rude,
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E a casta juventude
Chama - dedos da morte - O olhar celeste
Alevantando aos ramos do salgueiro,
Quis ali pendurar a of'renda agreste.
Num galho traiçoeiro
Firmara os lindos pés, e já seu braço,
Os ramos alcançando,
Ia depor a of'renda peregrina
De suas flores, quando
Rompendo o apoio escasso,
A pálida menina
Nas águas resvalou; foram com ela
Os seus-dedos da morte - e as margaridas,
As vestes estendidas
Algum tempo a tiveram sobre as águas,
Como sereia bela,
Que abraça ternamente a onda amiga.
Então, abrindo a voz harmoniosa,
Não por chorar as suas fundas mágoas,
Mas por soltar a nota deliciosa
De uma canção antiga,
A pobre naufragada
De alegres sons enchia os ares tristes,
Como se ali não visse a sepultura,
Ou fosse ali criada
Mas de súbito as roupas embebidas
Da linfa calma e pura
Levam-lhe o corpo ao fundo da corrente,
Cortando -lhe no lábio a voz e o canto.
As águas homicidas,
Como a lage de um túmulo recente,
Fecharam-se, e sobre elas,
Triste emblema de dor e de saudade,
Foram nadando as últimas capelas.
Machado de Assis (In Falenas)
Lição sobre a água
Este líquido é água.
Quando pura
é inodora, insípida e incolor.
Reduzida a vapor,
sob tensão e a alta temperatura,
move os êmbolos das máquinas que, por isso,
se denominam máquinas de vapor.
É um bom dissolvente.
Embora com excepções mas de um modo geral,
dissolve tudo bem, ácidos, base e sais.
Congela a zero graus centesimais
e ferve a 100, quando à pressão normal.
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Foi neste líquido que numa noite cálida de Verão,
sob um luar gomoso e branco de camélia,
apareceu a boiar o cadáver de Ofélia
com um nenúfar na mão.
António Gedeão

LEITURA
COMPLEMENTAR
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A IMAGOLOGIA E SEUS TEÓRICOS
Katia Aily Franco de Camargo(1)
Os estudos imagológicos encontram-se dentro de um campo maior denominado Literatura
Comparada, a qual tem por base a comparação, mas principalmente a relação entre duas ou mais literaturas
e/ou culturas, sendo o elemento estrangeiro revelador do estágio da cultura de cada um dos países
relacionados.
Os estudos imagológicos tiveram início na Alemanha com Lessing e Göethe, os irmãos Schlegel e
Mme de Staël, que acreditavam conseguir, por meio do estudo das obras representativas de uma determinada
literatura, aprofundar seu conhecimento sobre a psicologia do povo em questão.
Após anos em descrédito, retomam-se, nos anos de 1950, os estudos sobre imagologia, ou, melhor
dizendo, sobre psicologia dos povos. Marius-François Guyard publica um pequeno manual de Littérature
comparée, com prefácio de Jean-Marie Carré, no qual se insere um capítulo com um título sugestivo:
L'étranger tel qu'on le voit. No que consistiria sua proposição? Seria basicamente o estudo das imagens
nacionais, na literatura comparada, sendo essas utilizadas para melhor se autoconhecer por meio do
reconhecimento de suas próprias ilusões. Até esse momento, portanto, as imagens eram estudadas como se
fossem funções de relações coletivas de cunho histórico-social que veiculam caracteres nacionais; não há
uma preocupação com reflexões teóricas a propósito da problemática envolvida, limitando-se, assim, a um
exame puramente descritivo (fonte e influências), pois o principal objetivo era traçar o perfil psicológico
exato dos povos.
Em 1953, no entanto, René Wellek anuncia a “crise” da Literatura Comparada. Segundo esse autor, o
estudo das imagens/ miragens proposto por Carré e Guyard extrapolava, em muito, o campo da Literatura
Comparada, pois o objeto de estudo desta havia sido delimitado de maneira artificial, assim como de sua
metodologia, colocando-a em risco, uma vez que poderia se tornar simplesmente uma ciência auxiliar a
serviço das relações internacionais. Para Wellek, a obra de arte em si deveria ser o centro de toda a análise.
Ela passaria a ser considerada uma estrutura estratificada de signos e significados totalmente distinta dos
processos mentais do autor no momento da criação e, conseqüentemente, das influências que se podem ter
em mente.(2).
A partir dessa “crise”, firmam-se duas tendências, uma francesa, seguidora da tradição l'étranger tel
qu'on le voit, e outra americana, que nega o estudo das imagens e miragens. Ou seja, essa divisão baseava-se
naqueles que eram contra ou a favor da teoria estética da pesquisa literária pregada por Wellek, que
considera a obra de arte como um foco de análise em si.
Hugo Dyserinck, em 1966, retomou a questão da importância dos estudos imagológicos, acreditando
que a polêmica da década anterior tinha sido improdutiva. Os estudiosos deveriam se preocupar em saber se
o estudo das imagens tinha um sentido que não social, psicológico, nacional ou político, para a pesquisa em
Literatura e Literatura Comparada em particular. Dessa forma, a imagologia comparada seria a renúncia à
pesquisa das influências, considerada insatisfatória, em favor de uma investigação da maneira como se reage,
na literatura de um determinado país, à literatura e à cultura de um país estrangeiro.
Ao escrever, em 1966, O problema das “images” e “mirages” e sua pesquisa no âmbito da
literatura comparada, Dyserinck procura mostrar que a função da imagologia é identificar e analisar as
configurações das imagens, o modo como se estruturam, assim como estudar sua evolução e efeito na
literatura e verificar o papel que tais imagens desempenham no encontro de culturas. Em suas palavras,
[...] a imagologia não faz parte de nenhum pensamento ideológico, mas é, isso
sim, uma contribuição à desideologização. Pretende-se, a partir da análise das
imagens, chegar ao modo como funciona o pensamento e as estruturas. Assim,
ela participa da destruição dos estereótipos/ imagotipos, ao mesmo tempo em que
ajuda a dar conta da influência, do poder e da manipulação de correntes
(3)
ideológicas e políticas na formação de um país .

Para esse autor, então, a imagem do outro é formada, antes de tudo, a partir do estar em relação com
e sem dar preferência a nenhuma das literaturas e/ou culturas envolvidas na análise, deve-se estudar tanto
uma quanto a outra, a auto-imagem e a hetero-imagem, para então se compreender a estrutura do pensamento
de cada um terminando com a desideologização.
Do outro lado do Reno, Daniel-Henri Pageaux dava seus primeiros passos nos estudos sobre
imagologia publicando, no início da década de 1980, “Une perspective d'étude en littérature comparée:
l'imagerie culturelle”(4). É interessante ressaltar que, apesar da contemporaneidade com Dyserinck, Pageaux
parece caminhar em uma via paralela. Nesse artigo, Pageaux apresenta idéias que serão mais bem elaboradas
em trabalhos posteriores, tais como: La littérature générale et comparée(5), ou ainda Da literatura comparada
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à teoria da literatura(6), escrito em colaboração com Álvaro Manuel Machado, dentre outros.
Para esse teórico, a imagem do estrangeiro deve ser estudada como fazendo parte de um conjunto
mais amplo e complexo: o imaginário, mais especificamente, o imaginário social, e, dentro deste, a
representação do outro.
A imagem é entendida como uma tomada de consciência do eu em contraposição ao outro; é a
expressão, literária ou não, de um distanciamento significativo entre duas ordens de realidades culturais, ou,
ainda, é a representação de uma realidade cultural por meio da qual, aqueles que a elaboraram, revelam e
traduzem seu próprio espaço cultural e ideológico. Nesse sentido, percebe-se que essa idéia é contrária ao
processo de formação e de significação da imagem para Dyserinck, para quem estar em relação com era a
condição primeira para a elaboração de uma imagem e o objetivo final do estudo imagológico seria a
desideologização, uma vez que a imagem não faria parte de processo ideológico algum.
O estudo da imagem, de acordo com Pageaux, deve se apegar menos ao nível de “realidade” de uma
imagem, de sua fidedignidade, do que de sua conformidade com um modelo, um esquema cultural que lhe é
preexistente na cultura que observa e não na cultura observada, da qual é importante conhecer os
fundamentos, as composições e a função social.
O momento histórico e a cultura determinam aquilo que pode ser dito sobre o outro. Os textos
imagológicos são, em parte, programados, alguns mesmo codificados e decodificados quase que
instantaneamente
pelo
público
leitor
da
época
em
que
está
inserido.
Para finalizar, há o trabalho de Jean-Marc Moura, “L'Imagologie Littéraire: tendances actuelles”,
publicado em Perspectives comparatistes(7), que traça, assim como se buscou fazer aqui, um breve histórico
da Imagologia, descrevendo, de maneira sucinta, as várias gerações de trabalhos imagológicos existentes
desde os anos de 1950, com Jean-Marie Carré, até os dias de hoje, detendo-se, em seguida, em uma
conceituação da imagem e seus meios de análise transcritos a seguir:
[...] pour l'imagologie, toute image étudiée est image de... dans un triple sens:
image d'un référent étranger, image provenant d'une nation ou d'une culture,
image créée par la sensibilité particulière d'un autre. Trois niveaux d'analyse se
voient définis: le référent, l'imaginaire socio-culturel, les structures d'une oeuvre...
54
(Moura, 1999: 184)

O primeiro tipo de análise seria o que privilegia o referente, insistindo no realismo da imagem. O
segundo caracteriza-se por considerar a imagem como pertencente àquilo que chamamos imaginário social,
privilegiando, assim, tanto os textos literários quanto os não literários. O terceiro define a imagem do
estrangeiro como mito pessoal do próprio autor, o que seria hipostasiar a literatura, tirando-a de seu contexto
sociocultural com o qual mantém estreitas relações. O autor finaliza essa parte do texto com a seguinte
afirmação:
Il apparaît donc nécessaire de situer d'emblée l'étude au niveau de
l'imaginaire social, pour reconnaître ce simple fait: l'appréhension de la réalité
étrangère par un écrivain n'est pas directe, mais médiatisée par les
représentations imaginaires du groupe ou de la société auquel il appartient. À
partir de ce point central de la démarche imagologique deviennent possibles des
travaux sur le référent (lecture d'une réalité historique à travers un texte conçu
comme document) ou, cas plus fréquent pour les littéraires, sur la création d'un
auteur dont la singularité a d'abord été mesurée dans l'horizon imaginaire de son
époque. (Moura, 1999: 186)55

Jean-Marc Moura, em particular, tenta apreender a diversidade das práticas sociais imaginativas a
partir de duas vertentes: a da ideologia e a da utopia. Para o autor, que segue a linha da hermenêutica de Paul
Ricoeur, a ideologia possui uma função integradora, sendo uma interpretação idealizada por meio da qual um
54

[...] para a imagologia, toda imagem estudada é imagem de... num triplo sentido: imagem de um referente estrangeiro,
imagem proveniente de uma nação ou de uma cultura, imagem criada pela sensibilidade particular de um outro. Três
níveis de análise se vêem definidos: o referente, o imaginário sócio-cultural, as estruturas de uma obra...
55
Parece então necessário situar o estudo no nível do imaginário social para reconhecer este simples fato:
a apreensão da realidade estrangeira por um escritor não é direta, mas mediatizada pelas representações
imaginárias do grupo ou da sociedade à qual ele pertence. A partir desse ponto central da caminhada
imagológica tornam-se possíveis trabalhos sobre o referente (leitura de uma realidade histórica através de
um texto concebido como documento) ou, caso mais freqüente para os literatos, sobre a criação de um
autor cuja singularidade foi primeiramente mensurada dentro do horizonte imaginário de sua época.
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grupo se representa, reforçando assim sua identidade e coesão. A utopia, por outro lado, visa a questionar a
ordem social, a subvertê-la.
Ainda seguindo Ricoeur, admite, então, que o imaginário social se caracteriza pela tensão entre uma
função de integração e uma função de subversão, ou seja, entre um pólo ideológico e um pólo utópico,
possibilitando assim uma tipologia das imagens do estrangeiro. O princípio geral desta última constitui-se
pela distinção entre ideologia, que representa o estrangeiro segundo esquemas dominantes, e utopia, que o
caracteriza segundo formas excêntricas, tornando-o sua alteridade, ou pelo menos não o restringindo a ser
mito pessoal de um autor.
Esta distinção coloca uma série de problemas, principalmente no que tange à articulação entre o
literário e o social, que só pode ser resolvida na prática. Moura, no entanto, não se preocupa em desenvolver
esta questão ao longo de seu artigo. Para finalizar, discorre sobre a Imagologia nos dias atuais, ou melhor,
sobre cinco tendências críticas importantes na complementação, ou como auxiliares na pesquisa
imagológica. São elas: os Cultural Studies, teoria literária norte-americana; a crítica pós-colonial, a
mitocrítica, os estudos de recepção e as pesquisas sobre a noção de espaço literário.
Na verdade, Moura não se aparta da teoria expressa por Daniel-Henri Pageaux, trazendo-lhe alguns
pormenores
que
tornam
ainda
mais
operacional
o
conceito
de
imagem.
Assim, não se pretendeu abarcar, neste artigo, todos os comparatistas que trabalharam com
Imagologia, mas somente aqueles basilares para se entender o desenvolvimento de tais estudos dentro da
Literatura Comparada e chamar a atenção para essa “teoria metodológica” chamada Imagologia que é tão
pouco utilizada pelos pesquisadores brasileiros.
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Representações do colonizador no sistema literário brasileiro*
Alice Áurea Penteado Martha**
Universidade Estadual de Maringá
Este trabalho pretende observar os modos de representação do colonizador português na produção
literária brasileira. Embora as razões da recorrência de imagens de Portugal sejam óbvias na cultura de um
país por ele colonizado, é importante considerarmos, em diferentes momentos da produção literária, não só o
processo de construção de personagens e a presença de valores portugueses em romances, novelas, contos e
poemas, mas, ainda, o teor metafórico e simbólico de tais representações. O exame da tessitura das imagens é
feito em obras representativas do sistema literário brasileiro, denominação cunhada por Antonio Candido
(Candido, 1959, p.18) para nomear o sistema articulado (autor, público e tradição), que se estruturou,
segundo o crítico, a partir de meados do século XVIII, em seus momentos de formação e consolidação,
etapas que são antecedidas por manifestações literárias. Essa organização, apenas anunciada em sua
Formação da Literatura Brasileira, vai se consolidando em textos posteriores, até mostrar-se, clara e
didaticamente, em Iniciação à Literatura Brasileira. (Resumo para principiantes), publicada em 1997:
De que maneira ocorreu este processo, que não é necessariamente um progresso
do ponto de vista estético, mas o é certamente do ponto de vista histórico?
Poderíamos talvez esquematizá-lo, distinguindo na literatura brasileira três etapas:
(1) a era das manifestações literárias, que vai do século XVI ao meio do século
XVIII; (2) a era de configuração do sistema literário, do meio do século XVIII à
segunda metade do século XIX; a era do sistema literário consolidado, da
segunda metade do século XIX aos nossos dias. (CANDIDO, 1997, p.12-13. Grifos
do autor)

Entretanto, o estudo dos textos de Candido permite que, às fases por ele nomeadas, acrescentemos
uma terceira, a de culminância do sistema literário, como podemos ler no final do texto anteriormente citado:
Com Guimarães Rosa o processo que estamos analisando na literatura brasileira
chega a um ponto culminante, porque o assunto perde a soberania e parece
produto da escrita, tornando caducas as discussões sobre os critérios
nacionalistas tradicionais. Com efeito, ele parece dizer que a presença mimética
da terra e do homem deve ser dissolvida na autonomia relativa do discurso para
chegar à categoria da universalidade. (IDEM, idem, p.96)

Como a sedimentação da vida cultural e espiritual brasileira tem por base o que Candido chama
(1976, p.109) de dialética do localismo e do cosmopolitismo, ora há, no curso das criações literárias do país,
a excessiva preocupação nacionalista e as imagens são predominantemente valorizadoras dos elementos
autóctones, ora há o desejo de afirmação da origem européia como valor determinante. Um dos traços dessa
dialética, segundo ainda o crítico, é o diálogo com Portugal, aspecto que nos direciona neste trabalho:
Na lenta maturação da nossa personalidade nacional, a princípio não nos
destacávamos espiritualmente de nossos pais portugueses. Mas, à medida que
fomos tomando consciência da nossa diversidade, a eles nos opusemos, num
esforço de auto-afirmação, enquanto, do seu lado, eles nos opunham certos
excessos de autoridade ou desprezo, como quem sofre ressentimento ao ver
afirmar-se com autonomia um fruto seu. (CANDIDO, 1976, p.110)

Para compreender a importância e os modos de manifestação desse diálogo na formação do sistema
literário brasileiro, é importante que façamos distinção entre manifestação literária e literatura propriamente
dita, entendida como sistema de obras, ligadas por certos fatores comuns que permitem reconhecer os traços
dominantes em cada fase, ou seja, as características internas (língua, temas, imagens), alguns elementos de
natureza social e psíquica que, ao se organizarem literariamente, manifestam-se historicamente e
transformam a literatura, concedendo-lhe aspecto orgânico. Os elementos configuradores do sistema
literário, apontados como o conjunto “autor, obra e público”, dão lugar a um tipo de comunicação, a
literatura, que surge como sistema simbólico. Quando a atividade dos escritores de um determinado período
se integra ao sistema, ocorre outro fator decisivo: a formação da continuidade literária, da tradição, ou seja, a
transmissão de algo entre os homens, formando padrões que se impõem ao pensamento ou ao
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comportamento. Sem a tradição não há literatura como fenômeno da civilização.
Essa organização que culmina com a tradição não é encontrada em fases iniciais de uma dada
cultura, em razão da imaturidade do meio, que dificulta a formação de grupos, a elaboração de uma
linguagem própria e o interesse pelas obras. Entretanto, tais fatos não impedem o surgimento de obras de
valor - seja por inspiração individual, seja pela influência de outras literaturas. Não representam, porém, um
sistema, coerente e organizado, em que autor, obra e público, integrados, buscam a tradição literária.
Cronologicamente, as manifestações literárias ocorrem no Brasil, entre 1500 e 1750, no chamado
período formativo inicial, que vai das origens, no século XVI, com os autos e cantos de Anchieta, às
Academias do século XVIII, passando pela produção barroca. Congregavam, principalmente, escritores de
diretriz conceptista ou cultista, presentes na Bahia, revelando, inclusive, que os homens que aqui escreviam
eram ou formados em Portugal ou formados à portuguesa, uma vez que eram iniciados em recursos
expressivos conforme os usos da metrópole. A produção, nessa etapa, se mostrou pequena, resultando da
atividade quase marginal de escritores esparsos. Como não possuíam papel social definido, podendo ser
também sacerdotes, juristas ou administradores, a difusão de suas obras efetuava-se de modo precário, com
intenções imediatistas. As produções confundiam-se com a atividade prática dos autores: sermões, relatórios,
polêmicas.
No que se refere ao consumo, ou à circulação das obras, a precariedade do processo pode ser
explicada pelo fato de que apenas os pequenos grupos letrados, presentes aos serviços religiosos, aos saraus
literários ou às sessões jurídicas, poderiam ter acesso a essa produção. Mesmo as obras exclusivamente
escritas não se afastavam das intenções pragmáticas, pois se caracterizavam como crônicas de viagem,
literatura de informação ou divulgação. Concorre também para limitar a difusão das obras o fato de que elas
eram editadas em Portugal, o que dificultava sobremaneira sua circulação entre leitores pouco privilegiados
que formavam o público na Colônia.
Candido enfatiza, ainda, que tais manifestações literárias se realizavam sob o signo da religião e da
transfiguração. No caso da religião, grande diretriz ideológica que justificava a conquista, a catequese e a
defesa do território nacional, os principais divulgadores foram José de Anchieta, com seus autos e cantos, e
Vieira, com a oratória sacra. Gregório de Matos, por sua vez, o profano que falava da religião pelo pecado,
pelo sarcasmo, buscava guia e lenitivo nela. Suas poesias religiosas (sacras) são as de expressão mais
valiosa. No que se refere à transfiguração, resultado do espanto do produtor frente às novidades da terra, o
recurso para expressar semelhante sentimento é a hipérbole. Assim, por quase dois séculos, segundo
Candido, estendeu-se sobre o Brasil um manto que transfigurou a realidade, ampliando-a, suprimindo
elementos, torcendo-a e requintando-a. É a chamada visão transfiguradora que se fixa na apoteose da
realidade e no destino do europeu. Sob essa visão, o homem que se dispusesse a enfrentar os perigos e
grandiosidades da nova terra seria visto como o pecador resgatado pela conquista e premiado com os bens
terrenos ou redimido por uma morte justa.
Interessante ressaltarmos, nesse momento, o discurso dissonante de Gregório de Matos Guerra,
produzindo com sua poesia satírica uma representação crítica do elemento luso e de sua política de
colonização, apesar de sua formação eminentemente portuguesa, uma vez que viveu 33 anos de sua
existência na metrópole. Em um longo poema, possivelmente denominado Romance, o poeta aponta o
caráter aventureiro da colonização portuguesa:
Sai um pobrete de Cristo
De Portugal, ou do Algarve
Cheio de drogas alheias
Para daí tirar gages:
O tal foi sota-tendeiro
De um cristão-novo em tal parte,
Que por aqueles serviços
O despachou a embarcar-se.
[...]
Salta em terra, toma casas,
Arma a botica dos trastes,
Em casa come Baleia,
Na rua entoja manjares.
Vendendo gato por lebre,
Antes que quatro anos passem,
já tem mil cruzados,
segundo afirmam Pasguates.
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Mas o Boca de brasas não devasta apenas a imagem do cidadão português que chega à Colônia em
busca da fortuna apregoada pelos documentos da época; constrói imagens terríveis também da
administração, que via a Colônia como um simples celeiro, em sintonia com a mentalidade mercantilista
predominante, como podemos ver nos versos em décimas:
Se dizem que o Marinheiro
Nos precede a toda a Lei,
Porque é serviço d’El-Rei,
Concedo, que está primeiro:
Mas tenho por mais inteiro
O conselho, que reparte
Com igual mão, igual arte
Por todos, jantar, e ceia:
Mas frota com tripa cheia,
E povo com pança oca!
Ponto em boca.

As imagens negativas do elemento luso confirmam, entretanto, a noção de que não havia ainda um
sistema literário no Brasil que permitisse a circulação das obras. Caso houvesse, certamente, Gregório de
Matos Guerra teria sofrido sérias sanções. Na verdade, seus escritos permaneceram inéditos por todo o
século XVIII, vez que apenas em 1831 alguns de seus poemas foram publicados, no Parnaso Brasileiro, de
Januário da Cunha Barbosa (Ver O boca de brasa, p.54). É importante observarmos, ainda, que a visão ferina
do poeta não atingia apenas o reinol, mas, igualmente o brasileiro, o negro e o mestiço.
Sistema literário: formação, consolidação e culminância
Cronologicamente, segundo as concepções de Candido, a formação do sistema literário brasileiro,
entendida como definição e continuidade ininterrupta de obras e autores, com um público que passa de
precário a cativo, ocorre a partir de meados do século XVIII, adquirindo plena nitidez na primeira metade do
século XIX. Embora reconhecendo a importância e o valor dos escritores do período anterior, é com as
produções dos árcades mineiros, das últimas Academias, dos Seletos e dos Renascidos, que se formam os
conjuntos orgânicos, manifestadores da vontade de fazer literatura brasileira. Marcadamente local, o espaço
por onde circula essa literatura é mineiro, carioca ou paulista, com visão marcadamente interna em busca da
fidelidade ao real. Nesse momento, o Marquês de Pombal é a grande figura lusa representada na literatura
brasileira. Sua imagem é veiculada, principalmente, no poema Uraguai (1769), de José Basílio da Gama e no
poema herói-cômico, O desertor (1774), de Manuel Inácio da Silva Alvarenga. Basílio da Gama ataca
claramente as obras dos jesuítas, posicionando-se favoravelmente às idéias do Marquês de Pombal, que o
havia livrado de problemas com a justiça, graças ao poema feito para o casamento da filha da autoridade
portuguesa. A celebração do herói Gomes Freire de Andrada, que venceu a luta no Uruguai, não passa,
entretanto, de um pretexto para o poeta denegrir o trabalho jesuíta, favorecendo e exaltando a ideologia
pombalina. Na abertura do poema, em versos decassílabos brancos, Basílio da Gama invoca a musa em prol
do herói e dedica o poema ao irmão do Marquês, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ex-governador do
Maranhão:
MUSA, honremos o Herói que o povo rude
Subjugou do Uraguai, e no seu sangue
Dos decretos reais lavou a afronta.
Ai tanto custas, ambição do império!
E vós, por quem o Maranhão pendura
Rotas cadeias e grilhões pesados,
Herói e irmão de heróis, saudosa e triste
Se ao longe a vossa América vos lembra,
Protegei os meus versos. [...]

Além da referência aos heróis e do elogio explícito às idéias de Pombal, o homem luso, mostrado nas
cenas coletivas do poema, é marcado pelo tom grandioso, o que pode ser visto como forma de demonstração
de confiança na obra civilizadora da metrópole:
Com grandes passos, firme a testa e os olhos,
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Vão marchando os mitrados Granadeiros.
[...]
Toda essa guerreira Infantaria,
A flor da mocidade e da nobreza,
Como ele, azul e branco e ouro vestem.
[...]
[...]. Este o primeiro
Ensinou entre nós por que caminhos
Se eleva aos céus a curva e grave bomba
Prenhe de fogo.

Por outro lado, o poema de Santa Rita Durão, Caramuru, cuja ação é o descobrimento da Bahia, por
Diogo Álvares Correia, em meados do século XVI, revela uma estrutura nitidamente camoniana, com forte
predomínio do pensamento jesuítico e conseqüente oposição à ideologia pombalina. Interessado em louvar a
empresa religiosa da colonização, o poeta privilegia tanto a catequese quanto o processo colonizador,
transformando o herói em uma síntese de missionário e de colono português. A preocupação em exaltar os
feitos lusos, propiciando a formação de imagens majestosas da atuação de Diogo Álvares Correia, é inversa
quando se trata de construir a imagem do índio, visto como objeto do colonizador e que, qual pêndulo, oscila
numa atuação grotesca, ora caracterizado como fera brutal e antropófaga, ora como exemplo edificante de
aceitação dos valores pregados pelos jesuítas.
Ainda no período considerado como de formação do sistema literário brasileiro, situa-se o
movimento romântico, caracterizado, sobretudo, pela coincidência dos ideais de liberdade, tanto no que se
refere à estética quanto no que diz respeito aos desejos de consolidação da libertação política, ocorrida em
1922, com a Proclamação da Independência e a conseqüente busca de definição da nacionalidade. Entretanto,
não podemos pensar o período sem refletir sobre a chamada dialética do cosmopolitismo e do localismo que,
no que se refere ao Romantismo, caracterizou-se pelo equilíbrio entre as duas tendências, que se
materializou, por um lado, pela valorização dos elementos locais, entendidos como substância da arte e, por
outro, pela manutenção de códigos oriundos da tradição européia, ou pela forma de expressão. Por essa
razão, não podemos simplesmente afirmar que o Romantismo foi, no Brasil, um período de repúdio às
influências européias e, naturalmente, portuguesas.
Embora o período represente a fase culminante da afirmação da independência política e do
nacionalismo literário, as imagens de Portugal, presentes nas principais obras românticas brasileiras, parecem
indicar que a rebeldia não se manifestava tão profundamente, ou, ainda, que transparecia apenas nos
programas do movimento, nos manifestos, especialmente porque a nação deixara de pertencer, politicamente,
a Portugal, mas seu Imperador e a nobreza do reino guardavam íntimas relações com a antiga metrópole. E o
brasileiro, orgulhoso pela posse da terra, desejava uma ascendência reconhecida universalmente. Como a
árvore genealógica da nação brasileira possuía troncos frondosos na tradicional casa lusitana, a definição da
nacionalidade não podia descartar o reconhecimento e a valorização de sua origem portuguesa. Se forem
observadas algumas das mais representativas obras do período, apesar do elogio ao índio como elemento
representativo da brasilidade, a imagem do português é sempre grandiosa, nobre, benemérita e responsável
pelas grandes conquistas da Colônia. É o caso, por exemplo, de D. Antônio de Mariz, em O guarani (1857),
de José de Alencar, que se revela figura de prestígio e poder, embora não tenha o estatuto de personagem
principal na trama narrativa. Na longa apresentação da personagem, sua participação nos acontecimentos
históricos da colonização é enfatizada:
A habitação que descrevemos pertencia a D. Antônio de Mariz, fidalgo
português de cota d’armas e um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro.
Era dos cavaleiros que mais se haviam distinguido nas guerras da conquista
contra a invasão dos franceses e os ataques dos selvagens.
Em 1567 acompanhou Mem de Sá ao Rio de Janeiro e, depois da vitória
alcançada pelos portugueses, auxiliou o governador nos trabalhos da fundação da
cidade e consolidação do domínio de Portugal nessa capitania.
Fez parte em 1578 da célebre expedição do Dr. Antônio de Salema contra
os franceses, que haviam estabelecido uma feitoria em Cabo Frio para fazerem o
contrabando de pau-brasil.
[...]
Homem de valor, experimentado na guerra, ativo, afeito a combater os
índios, prestou grandes serviços nas descobertas e explorações do interior de
Minas e Espírito Santo. Em recompensa do seu merecimento, o governador Mem
de Sá lhe havia dado uma sesmaria de uma légua com fundo sobre o sertão, a
qual depois de haver explorado deixou por muito tempo devoluta.
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A derrota de Alcacerquibir e o domínio espanhol que se lhe seguiu, vieram
modificar a vida de D. Antônio de Mariz.
Português de antiga têmpera, fidalgo leal, entendia que estava preso ao rei
de Portugal pelo juramento da nobreza, e que só a ele devia preito e menagem.
Quando, pois, em 1582, foi aclamado no Brasil D. Felipe II como o sucessor da
monarquia portuguesa, o velho fidalgo embainhou a espada e retirou-se do
serviço. (Alencar, 1962, p.15)

A voz narrativa, com a prerrogativa de quem possui o direito ao comentário esclarecedor, elabora de
modo positivo o retrato do velho fidalgo. Aos olhos do narrador, o português, representado pela figura de D.
Antônio de Mariz, cumpriu uma nobre função na Colônia, foi ativo no processo de formação da
nacionalidade brasileira e, por isso, merece todo o seu respeito. Ao narrar a visão que Peri, símbolo da
gênese da brasilidade, formula sobre D. Antônio de Mariz, o narrador também enfatiza a admiração e o
respeito, sentimentos condizentes com a grandiosidade da figura do fidalgo: viu a bela cabeça e nobre
cabeça do velho fidalgo rolar mutilada com os alvos cabelos tintos de sangue (Alencar, 1962, p. 269).
Embora anterior às obras mencionadas de José de Alencar, Memórias de um sargento de milícias, de
Manuel Antônio de Almeida, publicado em folhetins no suplemento literário, A pacotilha, em 1853,
apresenta uma visão picaresca das personagens de origem portuguesa, que transitam pelo Rio de Janeiro à
época da transferência da corte de D. João VI para o Brasil. Na verdade, essa visão quase caricatural das
situações narrativas, incluindo a participação do elemento luso, antecipa a crítica sociológica tão a gosto do
Realismo. O episódio bastante conhecido da gênese do herói, nascido de uma pisadela e de um beliscão,
indica um modo diferenciado de ver o português e, sobretudo, a presença de um elemento novo na literatura,
o representante do povo. Até então, apenas nobres e heróis haviam sido imortalizados nas letras brasileiras.
Com Manuel Antônio de Almeida, o elemento oriundo das baixas camadas sociais, o pobre, começa a ser
representado, ainda que de modo grotesco:
Sua história [de Leonardo Pataca] tem pouca cousa de notável. Fora Leonardo
algibebe em Lisboa, sua pátria; aborrecera-se porém do negócio, e viera ao Brasil.
Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem, alcançou o emprego de que o
vemos empossado, e que exercia, como dissemos, desde tempos remotos. Mas
viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o que, uma certa Maria-da-Hortaliça,
quitandeira das praças de Lisboa, saloia rechonchuda e bonitona. [...] Ao sair do
Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava
distraído por junto dela, e com o ferrado sapatão assentou-lhe uma valente
pisadela no pé direito. A Maria, como já esperasse por aquilo, sorriu-se como
envergonhada do gracejo, e deu-lhe também em ar de disfarce um tremendo
beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em forma,
segundo os usos da terra; levaram o resto do dia de namoro cerrado; ao anoitecer
passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, com a diferença de serem desta
vez um pouco mais fortes; e no dia seguinte estavam os dois amantes tão
extremosos e familiares, que pareciam sê-lo de muitos anos. (Almeida, 1976, p.10)

A segunda etapa do sistema, denominada consolidação, é delimitada pelas datas 1880 e 1945. Essa
fase, segundo Candido, estende-se por um período rico e diversificado, o primeiro na literatura brasileira a
apresentar um panorama completo da vida literária com todos os gêneros modernos; corresponde à
maturação da nacionalidade e o espaço por onde circula a produção literária é nacional e a visão
predominante é, primeiramente interna, passando, aos poucos, a externa. Historicamente, o país passa de
Império à República e esta pode ser dividida em dois momentos: a República Velha (1894 a 1930) e a
República Nova, instaurada com a revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas que, a partir de 1937,
institui o Estado Novo (1937 a 1945), dissolve a Câmara e o Senado, concedendo-se poderes absolutos.
Periodizando-a, corresponde, literariamente, à fase Pós-romântica (1881 a 1922) e ao Modernismo,
em suas duas primeiras etapas: à chamada fase heróica do movimento (1922-1930) e à maturidade,
conhecida como “geração de 30” (1930 a 1945). O período Pós-romântico, que compreende os movimentos
denominados Realismo, Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo, inicia-se com a publicação de O mulato,
de Aluísio de Azevedo e de Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, ambos de 1881; em
1882, Teófilo Dias publica Fanfarras, iniciando o Parnasianismo; em 1893, Cruz e Sousa dá a conhecer
Missal e Broquéis, inaugurando o Simbolismo. No período de 1900 a 1922, a produção literária configura-se,
segundo Candido (1976), como literatura de permanência, acomodada e mais preocupada em imitar modelos
anteriores, como Machado, Aluísio de Azevedo e outros, do que, efetivamente, criar uma literatura nova. O
Modernismo tem como marco inaugural um acontecimento cultural, em 1922, a realização da Semana de
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Arte Moderna em São Paulo e, com a proposta de romper com a literatura de cunho acadêmico, propõe um
novo modo de produção na dialética do universal e do particular que rege a produção literária e cultural do
país: ao lado de uma temática essencialmente nacional, questionadora dos destinos do homem brasileiro,
sobretudo, os modernistas procuraram se valer de modos de expressão de herança européia:
Os nossos modernistas se informaram, pois, rapidamente da arte européia de
vanguarda, aprenderam a psicanálise e plasmaram um tipo ao mesmo tempo local
e universal de expressão, reencontrando a influência européia por um mergulho
no detalhe brasileiro. (Candido, 1976, p.121)

Entretanto, se, com o advento do Modernismo, o diálogo com Portugal se define pelo que Candido denomina
de dialética do geral e do particular, caracterizando-se por atitudes menos conflitantes, nem toda fase de
consolidação pode ser vista dessa maneira. Em algumas obras do período Pós-romântico é possível encontrar
imagens depreciativas dos elementos lusos. Em O mulato, de 1881, Aluísio de Azevedo revela duas faces da
mesma moeda, na caracterização das personagens portuguesas; de um lado, o vendeiro Manuel Pescada que,
com algum estudo, tem toda consideração do narrador; de outro, o genro Luís Dias e a sogra Maria Bárbara
que, apesar de brasileira de nascimento, é portuguesa por opção. Se as personagens possuem dois lados, o
maniqueísmo da caracterização delas, positiva ou negativa, invalida a humanização, tornando-as simples
tipos para a comprovação da tese da narrativa. Manuel Pescada, focalizado sempre como bondoso, ingênuo e
bem intencionado, deixa-se levar por suas ambições, exclusivamente materiais:
Manuel Pedro da Silva, mais conhecido por Manuel Pescada, era um português de
uns cinqüenta anos, forte, vermelho e trabalhador. Diziam-no atilado para o
comércio e amigo do Brasil. Gostava da sua leitura nas horas de descanso,
assinava respeitosamente os jornais sérios da província e recebia alguns de
Lisboa. Em pequeno meteram-lhe na cabeça vários trechos do Camões e não lhe
esconderam de todo o nome de outros poetas. Prezava com fanatismo o Marquês
de Pombal, de quem sabia muitas anedotas, e tinha uma assinatura no Gabinete
Português, a qual lhe aproveitava menos a ele do que à filha, que era perdida pelo
romance. (Azevedo, p.1971, p.36)

Luís Dias, o empregado passivo e submisso como um boi de carga, submete-se a tudo para garantir o
casamento com a filha do patrão. Ao construí-lo, física e moralmente, o narrador não deixa dúvidas no
espírito do leitor quanto à repugnância de sua figura:
O Dias, que completava o pessoal da casa de Manuel Pescada, era um tipo
fechado como um ovo, um ovo choco que mal denuncia na casca a podridão
interior. Todavia, nas cores biliosas do rosto, no desprezo do próprio corpo, na
taciturnidade paciente daquela exagerada economia, adivinhava-lhe-se uma idéia
fixa, um alvo para o qual caminhava o acrobata, sem o olhar dos lados,
preocupado, nem que se equilibrasse sobre uma corda tesa. Não desdenhava
qualquer meio para chegar mais depressa aos fins, aceitava, sem examinar,
qualquer caminho, desde que lhe parecesse mais curto; tudo servia, tudo era bom,
contanto que o levasse mais rapidamente ao ponto desejado. Lama ou brasa havia de passar por cima; havia de chegar ao alvo - enriquecer. (Azevedo, 1971,
p.56)

Em O cortiço, publicado em 1890, a imagem do português que veio ao Brasil para enriquecer, extrair
tudo o que fosse possível da terra e do homem, intensifica-se, especialmente, com as figuras de João Romão,
o vendeiro, de Miranda, o comerciante enriquecido e de Jerônimo, o reinol que se deixou enfeitiçar pela
mulata Rita Baiana. Uma das justificativas para essas representações pejorativas pode ser a condição política
do país, agora sob regime republicano. Parece muito evidente a intenção do narrador em criticar a exploração
praticada pelo elemento até então dominador, o português, que acumula bens, a custo da exploração brutal do
trabalho do elemento da terra, tanto o mulato quanto o negro. Ao contrário das personagens lusas românticas
de Alencar, como D. Antônio de Mariz e Diogo Álvares Correia, o Caramuru, nobres e descompromissadas
com o trabalho físico, as figuras de Aluísio de Azevedo revelam parentesco com as de Manuel Antônio de
Almeida, pelo grotesco de sua caracterização popular.
Entretanto, as imagens veiculadas pela narrativa de Aluísio não provocam o riso, o deboche
irreverente de Memórias de um sargento de milícias; em O cortiço, há uma evidente intenção do narrador no
processo de animalização do português, não por sentimento mais nobre de reconhecimento de injustiça
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social, mas pela presença mais nítida do nacionalismo xenófobo. São três as personagens construídas a partir
dessa visão: o português já economicamente realizado, Miranda; o português em processo de
enriquecimento, João Romão; o português dominado pelo meio e pela raça, Jerônimo e que, por isso, jamais
terá sucesso. As duas primeiras revelam uma exasperação dos elementos negativos, anteriormente apontados
em Luís Dias, personagem de O mulato; já, com a figura de Jerônimo, o narrador defende a tese determinista
da influência decisiva do meio tropical sobre os sentidos do europeu, no caso, o português dominador.
Onisciente, o narrador invade a consciência de Pilar, a esposa abandonada pelo português, para, a partir da
visão dela, que estabelece uma comparação entre o comportamento de Jerônimo “lá”, em Portugal, país de
terras frias e as atitudes dele, no Brasil, país de campos escaldantes, aludir claramente à influência do meio
tropical sobre o homem, transformando-o:
E [Pilar] maldizia soluçando a hora em que saíra da sua terra; essa boa terra
cansada, velha como que enferma; essa boa terra tranqüila, sem sobressaltos
nem desvarios de juventude. Sim, lá os campos eram frios e melancólicos, de um
verde alourado e quieto, e não ardentes e esmeraldinos e afogados em tanto sol e
em tanto perfume como o deste inferno, onde em cada folha que se pisa há
debaixo um réptil venenoso, como em cada flor que desabotoa e em cada
moscardo de adeja há um vírus de lascívia. Lá nos saudosos campos da sua terra,
não se ouvia em noites de lua clara roncar a onça e o maracajá, nem pela manhã,
ao romper do dia rilhava o bando truculento das queixadas; lá não varava pelas
florestas a nata feia e terrível, quebrando árvores; lá a cascavel não chocalhava a
sua campainha fúnebre, anunciando a morte, nem a coral esperava traidora o
viajante descuidado para lhe dar o bote certeiro e decisivo; lá o seu homem não
seria anavalhado pelo ciúme de um capoeira; lá Jerônimo seria antes o mesmo
esposo casto, silencioso e meigo, seria o mesmo lavrador triste e contemplativo,
como o gado que 1ª tarde levanta para o céu de opala o seu olhar humilde,
compungido e bíblico. (Azevedo, 1993, p. 143)

Já em Machado de Assis, contemporâneo de Aluísio de Azevedo, o desejo do brasileiro de ser
europeu toma a forma de ironia, seja para apresentar as personagens, seja para revelar a aspiração à nobreza
européia, representada, então, pela ascendência lusitana. Assim, a personagem Brás Cubas, de Memórias
póstumas de Brás Cubas (1881), no capítulo III, em que trata da própria árvore genealógica, ridicularizando
o desejo de nobreza da família, confessa que sua origem viria de certo tanoeiro, natural do Rio de Janeiro.
Contudo, ignorando a existência dele e creditando sua gênese a Luís Cubas, que estudara em Coimbra, a
família explicava de forma heróica e nobre o sobrenome Cubas: o fundador teria não só participado de
batalhas contra os mouros na África, mas seria também descendente de Brás Cubas, que estabeleceu a Vila
de S. Vicente, em 1502. O recurso usado para expor ao ridículo as aspirações de nobreza, o calembur, é
explicitado pelo narrador. O cômico ocorre porque o leitor percebe o esforço empreendido pela personagem
para, a partir do trocadilho, do jogo de significados da palavra cubas, escamotear a origem humilde da
família:
Como este apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente a tanoaria, alegava
meu pai, bisneto de Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói
nas jornadas da África, em prêmio da façanha que praticou, arrebatando trezentas
cubas aos mouros. Meu pai era homem de imaginação; escapou à tanoaria nas
asas de um calembour. Era um bom caráter, meu pai, varão digno e leal como
poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice; mas quem não é um pouco
pachola nesse mundo? Releva notar que ele não recorreu à inventiva senão
depois de experimentar a falsificação; primeiramente entroncou-se na família
daquele meu famoso homônimo, o Capitão-mór, Brás Cubas, que fundou a vila de
S. Vicente, onde morreu em 1592, e por esse motivo é que me deu o nome de
Brás. Opôs-se-lhe, porém, a família do capitão-mór, e foi então que ele imaginou
as trezentas cubas mouriscas. (Machado, 1979, p 515-516)

Uma terceira etapa, denominada culminância, iniciada em 1945, é considerada o momento final da
formação do sistema que adquire sua plenitude, ocupando, inclusive, o espaço internacional, uma vez que as
obras, e aqui nos referimos especialmente às de Guimarães Rosa e Clarice Lispector, adquirem expressão
universal e a visão dessa produção já é marcadamente externa.
Literariamente, essa etapa estende-se pelo período denominado “tendências contemporâneas” por
críticos e historiadores, concepção bastante ampla que abrange a produção nacional desde as primeiras obras
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dos autores citados anteriormente até nossos dias. Além da produção de Rosa, João Cabral e Lispector,
bastante inovadora e que extrapola as fronteiras nacionais, é importante que frisemos, entre outros
movimentos, o Concretismo, iniciado no final dos anos 50. Movimento maduro, produziu uma obra que
ignorou fronteiras e nacionalidades, preocupou-se apenas com sua elaboração lingüística, posicionando-se
antiteticamente à oscilação entre o localismo e o cosmopolitismo, movimento pendular inerente à cultura
brasileira.
Nesse momento, o longo diálogo com Portugal, que marcou nossa lenta maturação literária, mostra
superação de sentimentos de subserviência ou de rebeldia, desfazendo os estereótipos de elementos lusos,
agora sem significado na produção literária brasileira.
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Pierre Menard, autor do Quixote56
A Silvina Ocampo
A obra visível que deixou este romancista é de fácil e breve referência. São,
portanto, imperdoáveis as omissões e adições perpetradas por Mme. Henri Bachelier num
falaz catálogo que certo jornal, cuja tendência protestante é manifesta, teve a
desconsideração de inferir de seus deploráveis leitores — embora estes sejam poucos e
calvinistas, quando não maçons e circuncisos. Os autênticos amigos de Menard viram
esse catálogo com alarma e ainda com certa tristeza. Dir-se-ia que ontem nos reunimos
diante do mármore final e entre os ciprestes infaustos e já o Erro trata de empanar sua
Memória. . . Decididamente, é inevitável uma breve retificação.
Estou ciente de que é muito fácil refutar minha pobre autoridade. No entanto, creio
que não me proibirão de mencionar dois valiosos testemunhos. A Baronesa de Bacourt
(em cujos vendredis57 inesquecíveis tive a honra de conhecer o pranteado poeta) houve
por bem aprovar as linhas que seguem. A
47
Condessa de Bagnoregio, um dos espíritos mais finos do principado de Mônaco (e agora
de Pittsburgh, Pensilvânia, depois de suas recentes bodas com o filantropo internacional
Simão Kautzsch, tão caluniado — ai! — pelas vítimas de suas desinteressadas
manobras), sacrificou “à veracidade e à morte” (tais são suas palavras) a senhoril reserva
que a distingue e, numa carta aberta publicada na revista Luxe, concede-me também seu
beneplácito. Esses créditos, penso, não são insuficientes.
Disse que a obra visível de Menard é facilmente referível. Examinando com esmero
seu arquivo particular, verifiquei que se constitui das seguintes peças:
a) Um soneto simbolista que apareceu duas vezes (com variantes) na revista La
Conque (números de março e outubro de 1899).
b) Uma monografia sobre a possibilidade de construir um vocabulário poético de
conceitos que não sejam sinônimos ou perífrases dos que informam a linguagem comum,
“mas objetos ideais criados por uma convenção e essencialmente destinados às
necessidades poéticas” (Nîmes, 1901).
c) Uma monografia sobre “certas conexões ou afinidades” do pensamento de
Descartes, de Leibniz e de John Wilkins (Nîmes, 1903).
d) Uma monografia sobre a Characteristica Universalis de Leibniz (Nîmes, 1904).
e) Um artigo técnico sobre a possibilidade de enriquecer o xadrez eliminando um
56
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BORGES, Jorge Luis. Ficções. São Paulo: Abril, 1972.
Reuniões realizadas às sextas-feiras, donde o nome. (N. do E.)
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dos peões de torre. Menard propõe, recomenda, polemiza e acaba por afastar essa
inovação.
f) Uma monografia sobre a Ars Magna Generalis de Ramón Lull (Nîmes, 1906).
48
g) Uma tradução com prólogo e notas do Livro da Invenção Liberal e Arte do Jogo
de Xadrez, de Ruy López de Segura (Paris, 1907).
h) Os apontamentos de uma monografia sobre a lógica simbólica de George Boole.
i) Um exame das leis métricas essenciais da prosa francesa, ilustrado com
exemplos de Saint-Simon (Revue des Langues Romanes, Montpellier, outubro de 1909).
j) Uma réplica a Luc Durtain (que negara a existência de tais leis) ilustrada com
exemplos de Luc Durtain (Revue des Langues Romanes, Montpellier, dezembro de 1909).
k) Uma tradução manuscrita da Aguja de Navegar Cultos, de Quevedo, intitulada
La Boussole des Précieux.
l) Um prefácio ao catálogo da exposição de litografias de Carolus Hourcade
(Nîmes, 1914).
m) A obra Les Problèmes d'un Problème (Paris, 1917) que discute em ordem
cronológica as soluções do ilustre problema de Aquiles e a tartaruga. Duas edições deste
livro vieram a lume até agora; a segunda traz como epígrafe o conselho de Leibniz “Ne
craignez point, monsieur, Ia tortue”58, e renova os capítulos dedicados a Russell e a
Descartes.
n) Uma análise obstinada das “regras sintáticas” de Toulet (N.R.F., março de
1921). Menard — lembro-me — declarava que censurar e elogiar são operações
sentimentais que nada têm a ver com a crítica.
o) Uma transposição em alexandrinos do Cimetière Marin de Paul Valéry
(N.R.F.,7janeiro de 1928).
49
p) Uma invectiva contra Paul Valéry, nas Folhas para a Supressão da Realidade de
Jacques Reboul. (Essa invectiva, entre parênteses, é o reverso de sua verdadeira opinião
sobre Valéry. Este assim o entendeu, e a amizade antiga entre os dois não correu perigo.)
q) Uma “definição” da Condessa de Bagnoregio, no “vitorioso volume” — a locução
é do outro colaborador, Gabriele d'Annunzio — que anualmente publica esta dama para
retificar os falseios inevitáveis do jornalismo e apresentar “ao mundo e à Itália” uma
autêntica efígie de sua pessoa, tão exposta (na razão direta de sua beleza e de sua
58

"Não tema, senhor, a tartaruga." Alusão ao famoso argumento de Zenão de Eléia contra o movimento. (N.
do E.)
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atuação) a interpretações errôneas ou apressadas.
r) Um ciclo de sonetos admiráveis para a Baronesa de Bacourt (1934).
s) Uma lista manuscrita de versos que devem sua eficácia à pontuação.59
Até aqui (omitindo somente alguns vagos sonetos circunstanciais para o
hospitaleiro, ou ávido, álbum de Mme. Henri Bachelier) a obra visível de Menard, em sua
ordem cronológica. Passo agora à outra: a subterrânea, a interminavelmente heróica, a
ímpar. Também ai das possibilidades do homem! — a inconclusa. Essa obra, talvez a
mais significativa de nosso tempo, compõe-se dos capítulos nono e trigésimo oitavo da
primeira parte do Dom Quixote e de
50
um fragmento do capítulo vinte e dois. Sei que tal afirmação parece um disparate;
justificar esse “disparate” é o objeto primordial desta nota.60
Dois textos de valor desigual inspiraram a empresa. Um é aquele fragmento
filológico de Novalis — o que leva o número 2005 na edição de Dresden — que esboça o
tema da total identificação com um determinado autor. Outro é um desses livros
parasitários que situam Cristo num bulevar, Hamlet na Cannebière ou Dom Quixote em
Wall Street. Como todo homem de bom gosto, Menard detestava esses carnavais inúteis,
somente aptos — dizia — para produzir o prazer plebeu do anacronismo ou (o que é pior)
para embelezar-nos com a idéia primária de que todas as épocas são iguais ou de que
são distintas. Mais interessante, embora de execução contraditória e superficial, parecialhe o famoso objetivo de Daudet: conjugar em uma figura, que é Tartarim, o Engenhoso
Fidalgo e seu escudeiro. . . Aqueles que insinuaram que Menard dedicou sua vida a
escrever um Quixote contemporâneo, caluniam sua límpida memória.
Não queria compor outro Quixote — o que é fácil — mas o Quixote. Inútil acrescer
que nunca visionou qualquer transcrição mecânica do original; não se propunha copiá-lo.
Sua admirável ambição era produzir páginas que coincidissem — palavra por
51
palavra e linha por linha — com as de Miguel de Cervantes.
“Meu propósito é simplesmente assombroso”, escreveu-me em 30 de setembro de
1934, de Bayonne. “O termo final de uma demonstração teológica ou metafísica — o
mundo externo, Deus, a causalidade, as formas universais — não é menos anterior e
59

Mme. Henri Bachelier enumera também uma versão literal da versão literal que fez Quevedo da
Introduction à Ia Vie Devote de São Francisco de Sales. Na biblioteca de Pierre Menard não há vestígios de
tal obra. Deve tratar-se de uma caçoada de nosso amigo, mal ouvida. (N. do A.)
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Tive também o propósito secundário de bosquejar a imagem de Pierre Menard. Mas, como atrever-me a
competir com as páginas áureas que, dizem-me, prepara a Baronesa de Bacourt ou com o lápis delicado e
pontual de Carolus Hourcade? (N. do A.)
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comum que meu divulgado romance. A única diferença é que os filósofos publicam em
agradáveis volumes as etapas intermediárias de seu trabalho e eu decidi extraviá-las.”
Com efeito, não resta um só apontamento que ateste essa faina de anos.
O método inicial que imaginou era relativamente singelo. Conhecer bem o
espanhol, recuperar a fé católica, guerrear contra os mouros ou contra o turco, esquecer a
história da Europa entre os anos de 1602 e de 1918, ser Miguel de Cervantes. Pierre
Menard estudou esse procedimento (sei que conseguiu um manejo bastante fiel do
espanhol do século XVII), mas o afastou por fácil. Antes por impossível! — dirá o leitor.
De acordo, porém a empresa era de antemão impossível e, de todos os meios
impossíveis para levá-la a cabo, este era o menos interessante. Ser no século XX um
romancista popular do século XIX pareceu-lhe uma diminuição. Ser, de alguma maneira,
Cervantes e chegar ao Quixote afigurou-se-lhe menos árduo — por conseguinte, menos
interessante que continuar sendo Pierre Menard e chegar ao Quixote através das
experiências de Pierre Menard. (Essa convicção, diga-se de passagem, o fez excluir o
prólogo autobiográfico da segunda parte do Dom Quixote. Incluir esse prólogo teria
52
sido criar outro personagem — Cervantes —, mas também teria significado apresentar o
Quixote em função desse personagem e não de Menard. Este, naturalmente, negou-se a
essa concessão.) “Minha empresa não é essencialmente difícil”, leio noutro lugar da carta.
“Bastar-me-ia ser imortal para realizá-la.” Confessarei que costumo imaginar que a
concluiu e que leio o Quixote — todo o Quixote — como se o tivesse pensado Menard?
Noites atrás, ao folhear o capítulo XXVI — nunca por ele esboçado — reconheci o estilo
de nosso amigo e como que sua voz nesta frase excepcional: as ninfas dos rios, a
dolorosa e úmida Eco. Essa conjunção eficaz de um adjetivo moral e outro físico trouxeme à lembrança um verso de Shakespeare, que discutimos uma tarde:
Where a malignant and a turbaned Turk...61
Por que precisamente o Quixote? — dirá nosso leitor. Essa preferência, num
espanhol, não seria inexplicável; mas o é, sem dúvida, num simbolista de Nîmes,
essencialmente devoto de Poe, que gerou Baudelaire, que gerou Mallarmé, que gerou
Valéry, que gerou Edmond Teste. A precitada carta elucida a questão.

“O

Quixote”,

esclarece Menard, “interessa-me profundamente, mas não me parece — como direi? —
inevitável. Não posso imaginar o universo sem a interjeição de Edgar Allan Poe:
Ah, bear in mind this garden was enchanted!62 ou sem o Bateau Ivre ou o Ancient
61
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Onde um turco maligno e coberto de turbante. . . (N. do E.)
Ah, lembra-te, esse jardim era encantado! (N. do E.)
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Mariner, sei-me contudo capaz de imaginá-lo sem o Quixote. (Falo, naturalmente, de
minha capacidade pessoal, não da
53
ressonância histórica das obras.) O Quixote é um livro contingente, o Quixote é
inecessário. Posso premeditar sua escritura, posso escrevê-lo, sem incorrer numa
tautologia. Aos doze ou treze anos o li, talvez integralmente. Depois li com atenção alguns
capítulos, aqueles que não intentarei por agora. Freqüentei também os entremezes, as
comédias, a Galatéia, as Novelas Exemplares, os trabalhos sem dúvida laboriosos de
Persiles e Sigismunda e a Viagem do Parnaso . . . Minha lembrança geral do Quixote,
simplificada pelo esquecimento e a indiferença, pode muito bem equivaler à imprecisa
imagem anterior de um livro não feito. Postulada essa imagem (que ninguém por direito
me pode negar), é indiscutível que meu problema é bastante mais difícil que o de
Cervantes. Meu complacente precursor não recusou a colaboração do acaso: ia
escrevendo a obra imortal um pouco à Ia diable, levado por inércias da linguagem e da
invenção. Contraí o misterioso dever de reconstruir literalmente sua obra espontânea.
Meu solitário jogo está governado por duas leis polares. A primeira permite-me tentar
variantes de tipo formal ou psicológico; a segunda obriga-me a sacrificá-las ao texto
'original' e a raciocinar, irrefutavelmente, sobre essa aniquilação. . . Convém somar outra,
congênita, a essas travas artificiais. Compor o Quixote no início do século XVII era uma
empresa razoável, necessária, quem sabe fatal; nos princípios do XX, é quase impossível.
Não transcorreram em vão trezentos anos, carregados de complexíssimos fatos. Entre
eles, para citar um apenas: o próprio Quixote.”
54
Apesar desses três obstáculos, o fragmentário Quixote de Menard é mais sutil que
o de Cervantes. Este, burlescamente, opõe às ficções cavaleirescas a pobre realidade
provinciana de seu país; Menard elege como “realidade” a terra de Cármen durante o
século de Lepanto e de Lope. Que espanholadas não teria esta escolha sugerido a
Maurice Barres ou ao Dr. Rodríguez Larreta! Menard, com toda naturalidade, as evita. Em
sua obra não há ciganarias, nem conspiradores, nem místicos, nem Filipe II, nem autosde-fé. Desatende ou proscreve a cor local. Esse desdém revela um sentido novo do
romance histórico. Esse desdém condena Salambó inapelavelmente.
Não

menos

assombroso

é

considerar

capítulos

isolados.

Por

exemplo,

examinemos o XXXVIII da primeira parte, “que trata do curioso discurso que fez Dom
Quixote sobre as armas e as letras”. É sabido que Dom Quixote (como Quevedo na
passagem análoga, e posterior, de A hora de todos) julga o pleito contra as letras e a
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favor das armas. Cervantes era um velho militar: sua decisão se explica. Mas que o Dom
Quixote de Pierre Menard — homem contemporâneo de La Trahison des Clercs e de
Bertrand Russell — reincida nessas nebulosas sofísmações! Mme. Bachelier viu nelas
admirável e típica sujeição do autor à psicologia do herói; outros (nada perspicazmente),
uma transcrição do Quixote; a Baronesa de Bacourt, a influência de Nietzsche. A essa
terceira interpretação (que acho irrefutável) não sei se me atreverei a aditar uma carta,
que muito condiz com a quase divina modéstia de Pierre Menard: seu hábito
55
resignado ou irônico de propagar idéias que eram o estrito reverso das preferidas por ele.
(Rememoremos outra vez sua diatribe contra Paul Valéry na efêmera folha surrealista de
Jacques Reboul.) O texto de Cervantes e o de Menard são verbalmente idênticos, mas o
segundo é quase infinitamente mais rico. (Mais ambíguo, dirão seus detratores; mas a
ambiguidade é uma riqueza.)
Constitui uma revelação cotejar o Dom Quixole de Menard com o de Cervantes.
Este, por exemplo, escreveu (Dom Quixote, primeira parte, nono capítulo):
. . .a verdade, cuja mãe é a história, êmulo do tempo, depósito das ações, testemunha do
passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro.
Redigida no século XVII, redigida pelo “engenho leigo”, Cervantes, essa
enumeração é um mero elogio retórico da história. Menard, em compensação, escreve:
.. .a verdade, cuja mãe é a história, êmulo do tempo, depósito das ações, testemunha do
passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro.
A história, mãe da verdade; a idéia é espantosa. Menard, contemporâneo de
William James, não define a história como uma indagação da realidade, mas como sua
origem. A verdade histórica, para ele, não é o que sucedeu: é o que pensamos que
sucedeu. As cláusulas finais — exemplo e aviso do presente, advertência do futuro — são
descaradamente pragmáticas.
Vívido também é o contraste dos estilos. O estilo arcaizante de Menard — no fundo
estrangeiro —
56
padece de alguma afetação. Não assim o do precursor, que com desenfado maneja o
espanhol corrente de sua época.
Não há exercício intelectual que não resulte, ao fim, inútil. Uma doutrina filosófica é
no princípio uma descrição verossímil do universo; os anos giram e é um simples capítulo
— quando não um parágrafo ou um nome — da história da Filosofia. Na literatura, essa
caducidade final é ainda mais notória. O Quixote — disse-me Menard — foi antes de tudo
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um livro agradável; agora é uma ocasião de brindes patrióticos, de soberba gramatical, de
obscenas edições de luxo. A glória é uma incompreensão e talvez a pior.
Essas comprovações niilistas nada têm de novo; o extraordinário é a decisão que
Pierre Menard delas derivou. Resolveu adiantar-se à vaidade que aguarda todas as
fadigas do homem; empreendeu uma tarefa complexíssima e de antemão vazia. Dedicou
seus escrúpulos e vigílias a repetir num idioma alheio um livro preexistente. Multiplicou os
apontamentos; corrigiu tenazmente e rasgou mil páginas manuscritas63. Não permitiu a
ninguém examiná-las e cuidou que não lhe sobrevivessem. Em vão, procurou reconstruílas.
Refleti que é lícito ver no Quixote “final” uma espécie de palimpsesto, no qual
devem transluzir os rastos — tênues, mas não indecifráveis — da “prévia” escritura de
nosso amigo. Infelizmente, ape57
nas um segundo Pierre Menard, invertendo o trabalho anterior, poderia exumar e
ressuscitar essas Tróias...
“Pensar, analisar, inventar (escreveu-me também) não são atos anômalos, são a
respiração normal da inteligência. Glorificar o ocasional cumprimento dessa função,
entesourar antigos e alheios pensamentos, recordar com incrédulo estupor o que o doctor
universalis pensou, é confessar nossa languidez ou nossa barbárie. Todo homem deve
ser capaz de todas as idéias e acredito que no futuro o será.”
Menard (talvez sem querê-lo) enriqueceu, mediante uma técnica nova, a arte
retardada e rudimentar da leitura: a técnica do anacronismo deliberado e das atribuições
errôneas. Essa técnica de aplicação infinita não leva a percorrer a Odisséia como se fora
posterior à Eneida e o livro Le Jardin du Centaure de Mme. Henri Bachelier como se fora
de Mme. Henri Bachelier. Essa técnica povoa de aventura os mais plácidos livros. Atribuir
a Louis Ferdinand Céline ou a James Joyce a Imitação de Cristo não é suficiente
renovação dessas tênues advertências espirituais?
Nîmes, 1939.
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Recordo seus cadernos quadriculados, seus negros borrões, seus peculiares símbolos tipográficos e sua
letra de inseto. No fim das tardes gostava de caminhar pelos arrabaldes de Nîmes; costumava levar consigo
um caderno e fazer uma alegre fogueira. (N. do A.)
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O entre-lugar do discurso latino-americano
Silviano Santiago64

Para Eugênio e Sally
O jabuti que só possuía uma casca branca e mole deixou-se morder pela
onça que o atacava. Morder tão fundo que a onça ficou pregada no jabuti e
acabou por morrer. Do crânio da onça o jabuti fez seu escudo.
Antonio Callado, Quarup
Antes de mais nada, tarefas negativas. É preciso se libertar de todo um
jogo de noções que estão ligadas ao postulado de continuidade. [...] Como
a noção de influência, que dá um suporte — antes mágico que substancial
— aos fatos de transmissão e de comunicação.
Michel Foucault, Arqueologia do saber

Montaigne abre o Cap. XXXI dos Ensaios, capítulo em que nos fala dos canibais do
Novo Mundo, com uma referência precisa à História grega. Esta mesma referência servirá
também para nos inscrever no contexto das discussões sobre o lugar que ocupa hoje o
discurso literário latino-americano no confronto com o europeu. Escreve Montaigne:
Quando o rei Pirro entrou na Itália, logo depois de ter examinado a
formação do exército que os Romanos lhe mandavam ao encontro, disse:
“Não sei que bárbaros são estes (pois os gregos assim denominavam
todas as nações estrangeiras), mas a disposição deste exército que vejo
não é, de modo algum, bárbara.”
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A citação histórica em Montaigne, metafórica sem dúvida na medida em que
anuncia a organização interna do capítulo sobre os antropófagos da América do Sul, ou
mais precisamente do Brasil — a metáfora em Montaigne guarda em essência a marca do
conflito eterno entre o civilizado e o bárbaro, entre o colonialista e o colonizado, entre
Grécia e Roma, entre Roma e suas províncias, entre a Europa e o Novo Mundo etc. Por
outro lado, as palavras do rei Pirro, ditadas por certa sabedoria pragmática, não chegam a
esconder a surpresa e o deslumbramento diante de uma descoberta extraordinária: os
bárbaros não se comportam como tais — conclui ele.
Na hora do combate, instante decisivo e revelador, no momento em que as duas
forças contrárias e inimigas devem se perfilar uma diante da outra, arrancadas
brutalmente de sua condição de desequilíbrio econômico, corporificadas sob a forma de
64
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presente e guerra, o rei Pirro descobre que os gregos subestimavam a arte militar dos
estrangeiros, dos bárbaros, dos romanos. O desequilíbrio instaurado pelos soldados
gregos, anterior ao conflito armado e entre os superiores causa de orgulho e presunção, é
antes de mais nada propiciado pela defasagem econômica que governa as relações entre
as duas nações. No momento exato em que se abandona o domínio restrito do
colonialismo econômico, compreendemos que muitas vezes é necessário inverter os
valores que definem os grupos em oposição e, talvez, questionar o próprio conceito de
superioridade.
Segundo a citação extraída dos Ensaios, ali onde se esperava uma disposição do
exército delineada segundo os preconceitos sobre os romanos espalhados entre os
gregos, encontra-se uma armada bem organizada e que nada fica a dever às dos povos
civilizados. Libertamo-nos de um arrancão do campo da quantidade e ao colonialismo,
visto que a admiração do rei Pirro revela um compromisso inabalável com o julgamento
de qualidade que ela inaugura. Apesar das diferenças econômicas e sociais, os dois
exércitos se apresentam em equilíbrio no campo de batalha. Mesmo que não se
apresentassem em equilíbrio, nunca é demais lembrar as circunstâncias inusitadas que
cercam a morte do monarca grego a que se refere Montaigne. O acidente inesperado e
fatal guarda, por sua atualidade, um aviso seguro para as poderosas nações militares de
10

hoje: Pirro, rei de Éfeso, “foi assassinado na tomada de Argos por uma velha senhora que
lhe atirou uma telha na cabeça do alto de um telhado” — como nos informa
deliciosamente o Petit Larousse.
Vamos falar do espaço em que se articula hoje a admiração do rei Pirro e de um
provável processo de inversão de valores.

1.
Mas antes é preciso estabelecer certo número de distinções, de modo que se
possa ao mesmo tempo limitar e precisar o nosso tópico. Analisemos, primeiro, por
razões de ordem didática, as relações entre duas civilizações que são completamente
estranhas uma a outra e cujos primeiros encontros se situam no nível da ignorância
mútua. Desde o século passado, os etnólogos65 no desejo de desmistificar o discurso
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Jacques Derrida, salientando a contribuição da etnologia de abalo da metafísica ocidental, comenta: “... a
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no momento em que a cultura européia [...] foi deslocada, expulsa do seu lugar, deixando então de ser
considerada como a cultura de referência.” E acrescenta: “Este momento não é apenas um momento do
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beneplácito dos historiadores, concordam em assinalar que a vitória do branco no Novo
Mundo se deve menos a razões de caráter cultural do que ao uso arbitrário da violência e
à imposição brutal de uma ideologia, como atestaria a recorrência das palavras “escravo”
e “animal” nos escritos dos portugueses e espanhóis. Essas expressões, aplicadas aos
não-ocidentais, configuram muito mais um ponto de vista dominador do que propriamente
uma tradução do desejo de conhecer.
Nesse sentido, Claude Lévi-Strauss nos fala de uma enquete de ordem
psicossociológica empreendida pelos monges da Ordem de São Jerônimo. À pergunta se
os índios eram capazes “de viver por eles próprios, como camponeses de Castilha”, a
resposta negativa se impunha de imediato:
Na verdade, talvez seus netinhos possam; além do mais, os indígenas
estão de tal modo entregues ao vício que ainda se pode
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duvidar da sua capacidade; como prova, evitam os espanhóis, recusam-se
a trabalhar sem remuneração, mas levam a perversidade até o ponto de
presentearem os próprios bens; não admitem repudiar os companheiros
que tiveram as orelhas decepadas pelos espanhóis. [...] Seria melhor para
os índios que se transformassem em homens escravos do que
continuassem a ser animais livres...66

Em visível contraste, os índios de Porto Rico, seguindo ainda as informações
prestadas por Lévi-Strauss nos Tristes trópicos, se dedicam à captura de brancos com o
intuito de os matar por imersão. Em seguida, durante semanas ficam de guarda em torno
dos afogados para saber se eles se submetem ou não às leis de putrefação. Lévi-Strauss
conclui não sem certa ironia:
[...] os brancos invocavam as ciências sociais, ao passo que os índios
mostravam mais confiança nas ciências naturais; enquanto os brancos
proclamavam que os índios eram animais, estes limitavam-se a supor que
os primeiros fossem deuses. Ignorância por ignorância, a última atitude
era, certamente, mais digna de homens (p. 83).

A violência é sempre cometida pelos índios por razões de ordem religiosa. Diante
dos brancos, que se dizem portadores da palavra de Deus, cada um profeta a sua própria
custa, a reação do indígena é a de saber até que ponto as palavras dos europeus
traduziam a verdade transparente. Pergunto-me agora se as experiências dos índios de

discurso Filosófico [...]; é também um momento político, econômico, técnico etc.” A escritura e a diferença.
São Paulo, Perspectiva, 1972, p. 234.
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Porto Rico não se justificariam pelo zelo religioso dos missionários. Estes, em sucessivos
sermões, pregavam a imortalidade do verdadeiro Deus, da ressurreição de Cristo — os
índios, em seguida, tornavam-se sequiosos de contemplar o milagre bíblico, de provar o
mistério religioso em todo seu esplendor de enigma. A prova do poder de Deus deveria se
produzir menos pela assimilação passiva da palavra cristã do que pela visão de um
acontecimento verdadeiramente milagroso.
Nesse sentido, encontramos informações preciosas e extraordinárias na carta
escrita ao rei de Portugal por Pero Vaz
12

de Caminha. Segundo o testemunho do escrivão-mor, os índios brasileiros estariam
naturalmente inclinados à conversão religiosa67, visto que, de longe, imitavam os gestos
dos cristãos durante o santo sacrifício da missa. A imitação — imitação totalmente
epidérmica, reflexo do objeto na superfície do espelho, ritual privado de palavras —, eis o
argumento mais convincente que o navegador pôde enviar a seu rei em favor da
inocência dos indígenas. Diante dessas figuras vermelhas que macaqueiam os brancos,
caberia perguntar se eles não procuravam chegar ao êxtase espiritual pela duplicação dos
gestos. Não acreditariam também que poderiam encontrar o deus dos cristãos ao final
dos “exercícios espirituais”, assim como os índios de Porto Rico teriam se ajoelhado
diante do espanhol afogado que tivesse escapado à putrefação?
Entre os povos indígenas da América Latina a palavra européia, pronunciada e
depressa apagada, perdia-se em sua imaterialidade de voz, e nunca se petrificava em
signo escrito, nunca conseguia instituir em escritura o nome da divindade cristã. Os índios
só queriam aceitar como moeda de comunicação a representação dos acontecimentos
narrados oralmente, enquanto os conquistadores e missionários insistiam nos benefícios
de uma conversão milagrosa, feita pela assimilação passiva da doutrina transmitida
oralmente. Instituir o nome de Deus equivale a impor o código lingüístico no qual seu
nome circula em evidente transparência.
Colocar junto não só a representação religiosa como a língua européia: tal foi o
trabalho a que se dedicaram os jesuítas, e os conquistadores a partir da segunda metade
do século XVl no Brasil. As representações teatrais, feitas no interior das tabas indígenas,
comportam a mise-en-scène de um episódio do Flos Sanctorum e um diálogo escrito
metade em português e a outra metade em tupi-guarani, ou, de maneira mais precisa, o
texto em português e sua tradução em tupi-guarani. Aliás, são numerosas as testemunhas
67
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que insistem em assinalar o realismo dessas representações teatrais. Um padre jesuíta,
Cardim, nos diz que, diante do quadro vivo do martírio de São Sebastião, patrono da
cidade do Rio de Janeiro, os especta13

dores não podiam esconder a emoção e as lágrimas. A doutrina religiosa e a língua
européia contaminam o pensamento selvagem, apresentam no palco o corpo humano
perfurado por flechas, corpo em tudo semelhante a outros corpos que, pela causa
religiosa, encontram morte paralela. Pouco a pouco, as representações teatrais propõem
uma substituição definitiva e inexorável: de agora em diante, na terra descoberta, o código
lingüístico e o código religioso se encontram intimamente ligados, graças à intransigência,
à astúcia e à força dos brancos. Pela mesma moeda, os índios perdem sua língua e seu
sistema do sagrado e recebem em troca o substituto europeu.
Evitar o bilingüismo significa evitar o pluralismo religioso e significa também impor o
poder colonialista. Na álgebra do conquistador, a unidade é a única medida que conta.
Um só Deus, um só Rei, uma só Língua: o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, a
verdadeira Língua. Como dizia recentemente Jacques Derrida: “O signo e o nome da
divindade têm o mesmo tempo e o mesmo lugar de nascimento.”68 Uma pequena
correção se impõe na última parte da frase, o suplemento de um prefixo que visa a
atualizar a afirmativa “...o mesmo tempo e o mesmo lugar de renascimento”.
Esse renascimento colonialista — produto reprimido de uma outra Renascença, a
que se realizava concomitantemente na Europa — à medida que avança apropria o
espaço sócio-cultural do Novo Mundo e o inscreve, pela conversão, no contexto da
civilização ocidental, atribuindo-lhe ainda o estatuto familiar e social do primogênito. A
América transforma-se em cópia, simulacro que se quer mais e mais semelhante ao
original, quando sua originalidade não se encontraria na cópia do modelo original, mas em
sua origem, apagada completamente pelos conquistadores. Pelo extermínio constante
dos traços originais, pelo esquecimento da origem, o fenômeno de duplicação se
estabelece como a única regra válida de civilização. É assim que vemos nascer por todos
os lados essas cidades de nome europeu cuja única originalidade é o fato de trazerem
antes do nome de origem o adjetivo “novo” ou “nova”:
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New England, Nueva España, Nova Friburgo, Nouvelle France, etc. À medida que o
tempo passa esse adjetivo pode guardar — e muitas vezes guarda — um significado
diferente daquele que lhe empresta o dicionário: o novo significa bizarramente fora de
moda, como nesta bela frase de Lévi-Strauss: “Les tropiques sont moins exotiques que
démodés” (p. 96).
O neocolonialismo, a nova máscara que aterroriza os países do Terceiro Mundo
em pleno século XX, é o estabelecimento gradual num outro país de valores rejeitados
pela metrópole, é a exportação de objetos fora de moda na sociedade neocolonialista,
transformada hoje no centro da sociedade de consumo. Hoje, quando a palavra de ordem
é dada pelos tecnocratas, o desequilíbrio é científico, pré-fabricado; a inferioridade é
controlada pelas mãos que manipulam a generosidade e o poder, o poder e o
preconceito. Consultemos de novo Montaigne:
Eles são selvagens, assim como chamamos selvagens os frutos que a
natureza, por si só e pelo seu progresso habitual, produziu; quando, na
verdade, são os que alteramos por meio de nosso artifício e desviamos da
ordem natural é que realmente deveríamos chamar selvagens. Nos
primeiros são vivas e vigorosas as verdadeiras, mais úteis e naturais
virtudes e propriedades, as quais abastardamos nestes outros na medida
em que apenas os acomodamos ao deleite do nosso gosto corrompido.

O renascimento colonialista engendra por sua vez uma nova sociedade, a dos
mestiços, cuja principal característica é o fato de que a noção de unidade sofre
reviravolta, é contaminada em favor de uma mistura sutil e complexa entre o elemento
europeu e o elemento autóctone — uma espécie de infiltração progressiva efetuada pelo
pensamento selvagem, ou seja, abertura do único caminho possível que poderia levar à
descolonização. Caminho percorrido ao inverso do percorrido pelos colonos. Estes, no
desejo de exterminar a raça indígena, recolhiam nos hospitais as roupas infeccionadas
das vítimas de varíola para dependurá-las com outros presentes nos atalhos freqüentados
pelas tribos. No novo e infatigável movimento de oposição – de mancha racial, de
sabotagem dos valores culturais e sociais impostos pelos conquistadores,—,
15

uma transformação maior se opera na superfície, mas que afeta definitivamente a
correção dos dois sistemas principais que contribuíram para a propagação da cultura
ocidental entre nós: o código lingüístico e o código religioso. Esses códigos perdem seu
estatuto de pureza e pouco a pouco se deixam enriquecer por novas aquisições, por
miúdas metamorfoses, por estranhas corrupções, que transformam a integridade do Livro
Santo e do Dicionário e da Gramática europeus. O elemento híbrido reina.
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A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da
destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza69: estes dois conceitos
perdem o contorno exato de seu significado, perdem seu peso esmagador, seu sinal de
superioridade cultural, à medida que o trabalho de contaminação dos latino-americanos
se afirma, se mostra mais e mais eficaz. A América Latina institui seu lugar no mapa da
civilização ocidental graças ao movimento de desvio da norma, ativo e destruidor, que
transfigura os elementos feitos e imutáveis que os europeus exportavam para o Novo
Mundo. Em virtude do fato de que a América Latina não pode mais fechar suas portas à
invasão estrangeira, não pode tampouco reencontrar sua condição de “paraíso”, de
isolamento e de inocência, constata-se com cinismo que, sem essa contribuição, seu
produto seria mera cópia — silêncio —, uma cópia muitas vezes fora de moda, por causa
desse retrocesso imperceptível no tempo, de que fala Lévi-Strauss. Sua geografia deve
ser uma geografia de assimilação e de agressividade, de aprendizagem e de reação, de
falsa obediência. A passividade reduziria seu papel efetivo ao desaparecimento por
analogia. Guardando seu lugar na segunda fila, é no entanto preciso que assinale sua
diferença, marque sua presença, uma presença muitas vezes de vanguarda. O silêncio
seria a resposta dese16

jada pelo imperialismo cultural, ou ainda o eco sonoro que apenas serve para apertar
mais os laços do poder conquistador. Falar, escrever, significa: falar contra, escrever
contra.

2.
Se os etnólogos são os verdadeiros responsáveis pela desmistificação do discurso
da História, se contribuem de maneira decisiva para a recuperação cultural dos povos
colonizados, dissipando o véu do imperialismo cultural — qual seria pois o papel do
intelectual hoje em face das relações entre duas nações que participam de uma mesma
cultura, a ocidental, mas na situação em que uma mantém o poder econômico sobre a
outra? Se os etnólogos ressuscitaram por seus escritos a riqueza e a beleza do objeto
artístico da cultura desmantelada pelo colonizador — como o crítico deve apresentar hoje
69
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o complexo sistema de obras explicado até o presente por um método, tradicional e
reacionário cuja única originalidade é o estudo das fontes e das influências? Qual seria a
atitude do artista de um país em evidente inferioridade econômica com relação à cultura
ocidental, à cultura da metrópole e finalmente à cultura de seu próprio país? Poder-se-ia
surpreender a originalidade de uma obra de arte se se institui como única medida as
dívidas contraídas pelo artista junto ao modelo que teve necessidade de importar da
metrópole? Ou seria mais interessante assinalar os elementos da obra que marcam sua
diferença?
Essas perguntas não poderão ter uma resposta fácil ou agradável, pelo fato mesmo
de que é preciso de uma vez por todas declarar a falência de um método que se enraizou
profundamente no sistema universitário: as pesquisas que conduzem ao estudo das
fontes ou das influências. Porque certos professores universitários falam em nome da
objetividade, do conhecimento enciclopédico e da verdade científica, seu discurso crítico
ocupa um lugar capital entre outros discursos universitários. Mas é preciso que agora o
coloquemos em seu verdadeiro lugar. Tal tipo de discurso crítico apenas assinala a
indigência de uma arte já pobre por causa das condições econômicas em que pode
sobreviver, apenas sublinha a falta
17

de imaginação de artistas que são obrigados, por falta de uma tradição autóctone, a se
apropriar de modelos colocados em circulação pela metrópole. Tal discurso crítico
ridiculariza a busca dom-quixotesca dos artistas latino-americanos, quando acentuam por
ricochete a beleza, o poder e a glória das obras criadas no meio da sociedade colonialista
ou neocolonialista. Tal discurso reduz a criação dos artistas latino-americanos à condição
de obra parasita, uma obra que se nutre de uma ou outra sem nunca lhe acrescentar algo
de próprio; uma obra cuja vida é limitada e precária, aprisionada que se encontra pelo
brilho e pelo prestígio da fonte, do chefe de escola.
A fonte torna-se a estrela intangível e pura que, sem se deixar contaminar,
contamina, brilha para os artistas dos países da América Latina, quando estes dependem
de sua luz para o seu trabalho de expressão. Ela ilumina os movimentos das mãos, mas
ao mesmo tempo torna os artistas súditos de seu magnetismo superior. O discurso crítico
que fala das influências estabelece a estrela como único valor que conta. Encontrar a
escada e contrair a dívida que pode minimizar a distância insuportável entre ele, mortal, e
a imortal estrela: tal seria o papel do artista latino-americano, sua função na sociedade
ocidental. É-lhe preciso, além do mais, dominar esse movimento ascendente de que fala o
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crítico e que poderia inscrever seu projeto no horizonte da cultura ocidental. O lugar do
projeto parasita fica ainda e sempre sujeito ao campo magnético aberto pela estrela
principal e cujo movimento de expansão esmigalha a originalidade do outro projeto e lhe
empresta a priori um significado paralelo e inferior. O campo magnético organiza o espaço
da literatura graças a essa força única de atração que o crítico escolhe e impõe aos
artistas — este grupo de corpúsculos anônimos que se nutre da generosidade do chefe
de escola e da memória enciclopédica do crítico.
Seja dito entre parênteses que o discurso crítico que acabamos de delinear em
suas generalidades, não apresenta em essência diferença alguma do discurso
neocolonialista: os dois falam de economias deficitárias. Aproveitemos o parêntese e
acrescentemos uma observação. Seria necessário algum dia escrever um estudo
psicanalítico sobre o prazer que pode transparecer no rosto de certos professores
universitários quando
18

descobrem uma influência, como se a verdade de um texto só pudesse ser assinalada
pela dívida e pela imitação. Curiosa verdade essa que prega o amor da genealogia.
Curiosa profissão essa cujo olhar se volta para o passado, em detrimento do presente,
cujo crédito se recolhe pela descoberta de uma dívida contraída, de uma idéia roubada,
de uma imagem ou palavra pedidas de empréstimo. A voz profética e canibal de Paul
Valéry nos chama:
Nada mais original, nada mais intrínseco a si que se alimentar dos outros.
É preciso, porém, digeri-los. O leão é feito de carneiro assimilado.

Fechemos o parêntese.
Declarar a falência de tal método implica a necessidade de substituí-lo por um
outro em que os elementos esquecidos, negligenciados e abandonados pela crítica
policial serão isolados, postos em relevo, em benefício de um novo discurso crítico, o qual
por sua vez esquecerá e negligenciará a caça às fontes e às influências e estabelecerá
como único valor crítico a diferença. O escritor latino-americano — visto que é necessário
finalmente limitar nosso assunto de discussão — lança sobre a literatura o mesmo olhar
malévolo e audacioso que encontramos em Roland Barthes em sua recente leituraescritura de Sarrasine, este conto de Balzac incinerado por outras gerações. Em S/Z,
Barthes nos propõe como ponto de partida a divisão dos textos literários em textos
legíveis e textos escrevíveis, levando em consideração o fato de que a avaliação que se
faz de um texto hoje esteja intimamente ligada a uma “prática e esta prática é a da

113
escritura”. O texto legível é o que pode ser lido, mas não escrito, não reescrito é o
texto clássico por excelência, o que convida o leitor a permanecer no interior de seu
fechamento. Os outros textos, os escrevíveis, apresentam ao contrário um modelo
produtor (e não representacional) que excita o leitor a abandonar sua posição tranqüila de
consumidor e a se aventurar como produtor de textos:
remeter cada texto, não a sua individualidade, mas a seu jogo
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— nos diz Barthes. Portanto, a leitura em lugar de tranqüilizar o leitor, de garantir seu
lugar de cliente pagante na sociedade burguesa, o desperta, transforma-o, radicaliza-o e
serve finalmente para acelerar o processo de expressão da própria experiência. Em
outros termos, ela o convida à práxis. Citemos de novo Barthes:
que textos eu aceitaria escrever (reescrever), desejar, afirmar como uma
força neste mundo que é o meu?

Esta interrogação, reflexo de uma assimilação inquieta e insubordinada,
antropófaga, é semelhante à que fazem há muito tempo os escritores de uma cultura
dominada por uma outra: suas leituras se explicam pela busca de um texto escrevível,
texto que pode incitá-los ao trabalho, servir-lhes de modelo na organização de sua própria
escritura. Tais escritores utilizam sistematicamente a digressão, essa forma mal integrada
do discurso do saber, como assinala Barthes. A segunda obra é pois estabelecida a partir
de um compromisso feroz com o déjà-dit, o já-dito, para empregar uma expressão
recentemente cunhada por Michel Foucault na análise de Bouvard et Pécuchet, de
Gustave Flaubert. Precisemos: com o já-escrito.
O segundo texto se organiza a partir de uma mediação silenciosa e traiçoeira sobre
o primeiro texto, e o leitor, transformado em autor, tenta surpreender o modelo original em
suas limitações, suas fraquezas, em suas lacunas, desarticula-o e o rearticula de acordo
com suas intenções, segundo sua própria direção ideológica, sua visão do tema
apresentado de início pelo original. O escritor trabalha sobre outro texto e quase nunca
exagera o papel que a realidade que o cerca pode representar em sua obra. Nesse
sentido, as críticas que muitas vezes são dirigidas à alienação do escritor latinoamericano, por exemplo, são inúteis e mesmo ridículas. Se ele só fala de sua própria
experiência de vida, seu texto passa despercebido entre seus contemporâneos. É preciso
que aprenda primeiro a falar a língua da metrópole para melhor combatê-la em seguida.
Nosso trabalho crítico se definirá antes de tudo pela análise do uso que o escritor fez de
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um texto ou de uma técnica literária que pertence ao domínio publico, do partido que
ele tira,
20

e nossa análise se completará pela descrição da técnica que o mesmo escritor cria em
seu movimento de agressão contra o modelo original, fazendo ceder as fundações que o
propunham como objeto único e de reprodução impossível. O imaginário, no espaço do
neocolonialismo, não pode ser mais o da ignorância ou da ingenuidade, nutrido por uma
manipulação simplista dos dados oferecidos pela experiência imediata do autor, mas se
afirmaria mais e mais como uma escritura sobre outra escritura. A segunda obra, já que
ela em geral comporta uma crítica da obra anterior, impõe-se com a violência
desmistificadora das planchas anatômicas que deixam a nu a arquitetura do corpo
humano. A propaganda torna-se eficaz porque o texto fala a linguagem de nosso tempo.
O escritor latino-americano brinca com os signos de um outro escritor, de uma
outra obra. As palavras do outro têm a particularidade de se apresentarem como objetos
que fascinam seus olhos, seus dedos, e a escritura do segundo texto é em parte a história
de uma experiência sensual com o signo estrangeiro. Sartre descreveu admiravelmente
essa sensação, a aventura da leitura, quando nos fala de suas experiências de menino na
biblioteca familiar:
As densas lembranças e a doce insensatez das crianças camponesas em
vão as procuraria em mim. Nunca esburaquei a terra nem procurei ninhos,
não colecionei plantas nem joguei pedras nos passarinhos. No entanto, os
livros foram meus passarinhos e meus ninhos, meus animais de
estimação, meu estábulo e meu campo...

Como o signo se apresenta muitas vezes numa língua estrangeira, o trabalho do
escritor em lugar de ser comparado ao de uma tradução literal, propõe-se antes como
uma espécie de tradução global, de pastiche, de paródia, de digressão. O signo
estrangeiro se reflete no espelho do dicionário e na imaginação criadora do escritor latinoamericano e se dissemina sobre a página branca com a graça e o dengue do movimento
da mão que traça linhas e curvas. Durante o processo de tradução, o imaginário do
escritor está sempre no palco, como neste belo exemplo pedido de empréstimo a Júlio
Cortázar.
21

O personagem principal de 62 Modelo para armar, de nacionalidade argentina, vê
desenhada no espelho do restaurante parisiense em que entrou para jantar esta frase
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mágica: “Je voudrais un château saignant.” Mas em lugar de reproduzir a frase na
língua original, ele a traduz imediatamente para o espanhol: “Quisiera un castillo
sangriento.” Escrito no espelho e apropriado pelo campo visual do personagem latinoamericano, château sai do contexto gastronômico e se inscreve no contexto feudal,
colonialista, a casa onde mora o senhor, el castillo. E o adjetivo, saignant, que significava
apenas a preferência ou o gosto do cliente pelo bife malpassado, na pena do escritor
argentino, sangriento, torna-se a marca evidente de um ataque, de uma rebelião, o desejo
de ver o château, o castillo sacrificado, de derrubá-lo, a fogo e sangue. A tradução do
significante avança um novo significado — e, além disso, o signo lingüístico nuclear
(château) abriga o nome daquele que melhor compreendeu o Novo Mundo no século XIX:
René de Chateaubriand. Não é por coincidência que o personagem de Cortázar, antes de
entrar no restaurante, tinha comprado o livro de um outro viajante infatigável, Michel
Butor, livro em que este fala do autor de René e de Atala. E a frase do freguês,
pronunciada em toda sua inocência gastronômica, “je voudrais un château saignant”, é
percebida na superfície do espelho, do dicionário, por uma imaginação posta em trabalho
pela leitura de Butor, pela situação do sul-americano em Paris, “quisiera un castillo
sangriento”.
É difícil precisar se é a frase ouvida ao acaso que atrai a atenção do sul-americano,
ou se ele a vê porque acaba de levantar os olhos do livro de Butor. Em todo caso, uma
coisa é certa: as leituras do escritor latino-americano não são nunca inocentes. Não
poderiam nunca sê-lo.
Do livro ao espelho, do espelho ao pedido do freguês glutão, de château à sua
tradução, de Chateaubriand ao escritor sul-americano, do original à agressão — nessas
transformações70, realizadas, na ausência final de movimento, no desejo
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tornado coágulo, escritura —, ali se abre o espaço crítico por onde é preciso começar hoje
a ler os textos românticos do Novo Mundo. Nesse espaço, se o significante é o mesmo, o
significado circula uma outra mensagem, uma mensagem invertida. Isolemos, por
comodidade, a palavra índio. Em Chateaubriand e muitos outros românticos europeus,
este significante torna-se a origem de todo um tema literário que nos fala da evasão, da
70

Seguimos de perto os ensinamentos de Derrida com relação ao problema da tradução dentro dos
pressupostos gramatológicos: “Nos limites em que ela é possível ou pelo menos PARECE possível, a
tradução pratica a diferença entre significado e significante. Mas se essa diferença nunca é pura, a tradução
não o é menos, e será preciso substituir a noção de tradução pela noção de TRANSFORMAÇÃO, transformação regulada de uma língua por outra, de um texto por outro.” Positions. Paris, 1972, p. 31.
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viagem, desejo de fugir dos contornos estreitos da pátria européia. Rimbaud, por
exemplo, abre seu longo poema “Bateau Ivre” por uma alusão aos “peles-vermelhas
barulhentos”, que anuncia em seu frescor infantil o grito de rebelião que se escutará ao
final do poema: “Je regrette l’Europe aux anciens parapets.” Aquele mesmo significante,
porém, quando aparece no texto romântico americano, torna-se símbolo político, símbolo
do nacionalismo que finalmente eleva sua voz livre (aparentemente livre, como
infelizmente é muitas vezes o caso), depois das lutas da independência. E se entre os
europeus aquele significante exprime um desejo de expansão, entre os americanos, sua
tradução marca a vontade de estabelecer os limites da nova pátria, uma forma de
contração.
Paremos por um instante e analisemos de perto um conto de Jorge Luís Borges,
cujo título é já revelador das nossas intenções: “Pierre Menard, autor del Quijote”. Pierre
Menard, romancista e poeta simbolista, mas também leitor infatigável, devorador de livros,
será a metáfora ideal para bem precisar a situação e o papel do escritor latino-americano,
vivendo entre a assimilação do modelo original, isto é, entre o amor e o respeito pelo jáescrito, e a necessidade de produzir um novo texto que afronte o primeiro e muitas vezes
o negue. Os projetos literários de Pierre Menard foram de início classificados com zelo por
Mme. Bachelier: são os escritos publicados durante sua vida e lidos com prazer por seus
admiradores. Mas Mme. Bachelier deixa de incluir na bibliografia de Menard, nos diz o
narrador do conto, o mais absurdo e o mais ambicioso
23

de seus projetos, reescrever o Dom Quixote: “Não queria compor um outro Quixote — o
que é fácil —, mas o Quixote.” A omissão perpetrada por Mme. Bachelier vem do fato de
que não consegue ver a obra invisível de Pierre Menard — nos declara o narrador do
conto —, aquela que é “subterrânea, a interminavelmente heróica, a sem-igual”. Os
poucos capítulos que Menard escreve são invisíveis porque o modelo e a cópia são
idênticos; não há diferença alguma de vocabulário, de sintaxe, de estrutura entre as duas
versões, a de Cervantes e a outra, a cópia de Menard. A obra invisível é o paradoxo do
segundo texto que desaparece completamente, dando lugar à sua significação mais
exterior, a situação cultural, social e política em que se situa o segundo autor.
O segundo texto pode no entanto ser visível, e é assim que o narrador do conto
pôde incluir o poema “Le Cimetière Marin”, de Paul Valéry, na bibliografia de Menard,
porque na transcrição do poema os decassílabos de Valéry se transformam em
alexandrinos. A agressão contra o modelo, a transgressão ao modelo proposto pelo
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poema de Valéry situa-se nessas duas sílabas acrescentadas ao decassílabo,
pequeno suplemento sonoro e diferencial que reorganiza o espaço visual e silencioso da
estrofe e do poema de Valéry, modificando também o ritmo interno de cada verso. A
originalidade, pois, da obra visível de Pierre Menard reside no pequeno suplemento de
violência que instala na página branca sua presença e assinala a ruptura entre o modelo e
sua cópia, e finalmente situa o poeta em face da literatura, da obra que lhe serve de
inspiração. “Le lion est fait de mouton assimilé.”
Segundo Pierre Menard, se Cervantes para construir seu texto não tinha “rejeitado
a colaboração do acaso”, o escritor argentino tinha “contraído o misterioso dever de
reconstituir literalmente sua obra espontânea”. Há em Menard, como entre os escritores
latino-americanos, a recusa do “espontâneo” e a aceitação da escritura como um dever
lúcido e consciente, e talvez já seja tempo de sugerir como imagem reveladora do
trabalho subterrâneo e interminavelmente heróico o título mesmo da primeira parte da
coletânea de contos de Borges: “O jardim das veredas que se bifurcam.” A literatura, o
jardim; o trabalho do escritor — a escolha consciente diante de cada
24

bifurcação e não uma aceitação tranqüila do acaso da invenção. O conhecimento é
concebido como uma forma de produção. A assimilação do livro pela leitura implica já a
organização de uma práxis da escritura.
O projeto de Pierre Menard recusa portanto a liberdade total na criação, poder que
é tradicionalmente delegado ao artista, elemento que estabelece a identidade e a
diferença na cultura neocolonialista ocidental. A liberdade, em Menard, é controlada pelo
modelo original, assim como a liberdade dos cidadãos dos países colonizados é vigiada
de perto pelas forças da metrópole. A presença de Menard — diferença, escritura,
originalidade — instala-se na transgressão ao modelo, no movimento imperceptível e sutil
de conversão, de perversão, de reviravolta.
A originalidade do projeto de Pierre Menard, sua parte visível e escrita, é
conseqüência do fato de ele recusar aceitar a concepção tradicional da invenção artística,
porque ele próprio nega a liberdade total do artista. Semelhante a Robert Desnos, ele
proclama como lugar de trabalho as “formas prisões” (formes prisons). O artista latinoamericano aceita a prisão como forma de comportamento, a transgressão como forma de
expressão. Daí, sem dúvida, o absurdo, o tormento, a beleza e o vigor de seu projeto
visível. O invisível torna-se silêncio em seu texto, a presença do modelo, enquanto o
visível é a mensagem, é ausência no modelo. Citemos uma última vez Pierre Menard:
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Meu jogo solitário é regido por duas leis diametralmente opostas. A
primeira me permite ensaiar variantes de tipo formal ou psicológico; a
segunda me obriga a sacrificá-las ao texto “original”...

O escritor latino-americano é o devorador de livros de que os contos de Borges nos
falam com insistência. Lê o tempo todo e publica de vez em quando. O conhecimento não
chega nunca a enferrujar os delicados e secretos mecanismos da criação; pelo contrário,
estimulam seu projeto criador, pois é o princípio organizador da produção do texto. Nesse
sentido, a técnica de leitura e de produção dos escritores latino-ameri25

canos parece com a de Marx, de que nos falou recentemente Louis Althusser. Nossa
leitura é tão culpada quanto a de Althusser, porque estamos lendo os escritores latinoamericanos “observando as regras de uma leitura cuja impressionante lição nos é dada
na própria leitura que fazem” dos escritores europeus. Citemos de novo Althusser:
Quando lemos Marx, de imediato estamos diante de um leitor, que diante
de nós e em voz alta lê: [...] lê Quesnay, lê Smith, lê Ricardo etc. [...] para
se apoiar sobre o que disseram de exato e para criticar o que de falso
disseram...

A literatura latino-americana de hoje nos propõe um texto e, ao mesmo tempo, abre
o campo teórico onde é preciso se inspirar durante a elaboração do discurso crítico de
que ela será o objeto. O campo teórico contradiz os princípios de certa crítica universitária
que só se interessa pela parte invisível do texto, pelas dívidas contraídas pelo escritor, ao
mesmo tempo que ele rejeita o discurso de uma crítica pseudomarxista que prega uma
prática primária do texto, observando que sua eficácia seria conseqüência de uma leitura
fácil. Estes teóricos esquecem que a eficácia de uma crítica não pode ser medida pela
preguiça que ela inspira; pelo contrário, ela deve descondicionar o leitor, tornar impossível
sua vida no interior da sociedade burguesa e de consumo. A leitura fácil dá razão às
forças neocolonialistas que insistem no fato de que o país se encontra na situação de
colônia pela preguiça de seus habitantes. O escritor latino-americano nos ensina que é
preciso liberar a imagem de uma América Latina sorridente e feliz, o carnaval e a fiesta,
colônia de férias para turismo cultural.
Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao
código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão
— ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade, ali, se
realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana.
26
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Apesar de dependente, universal
Silviano Santiago71

Para a Heloísa

Não somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura
original, nada nos é estrangeiro, pois tudo o é. A penosa construção de
nós mesmos se desenvolve na dialética entre o não ser e o ser outro.
Paulo Emílio Salles Gomes (1973)
Porque a verdade, não sei se dura ou caroável, é esta: se minha geração
tem por dever (ainda não sei se por vocação) uma reinterpretação
eminentemente universalista dos problemas brasileiros, isso só poderá ser
feito com base na interpretação nacionalizadora e regionalizadora do
modernismo...
José Guilherme Merquior (1980)

I
Não é sempre que se modifica a concepção geográfica que o homem tem do mundo. Mas
em lugar de esse ampliar do horizonte visual operar um desequilíbrio positivo e fecundo
nos alicerces do homem e da sociedade que descobrem, serve ele antes para que o
desbravador reproduza — em outro lugar — os conflitos e impasses político-sociais e
econômicos da sua sociedade, sob a forma básica de ocupação. Exemplo concreto: o
Novo Mundo serviu de palco para onde deslocar o beco-sem-saída das guerras santas
que se desenrolavam na Europa. O conquistador vitorioso acaba por introjetar na
“desconhecida” América o dilema maior dos reis e súditos europeus, todos às voltas com
a quebra da unidade da Igreja e com as constantes guerras entre facções reli13

giosas distintas (católicos, luteranos, calvinistas, etc.). É dessa forma que o
“desconhecido” se torna “conhecido”, estabelecendo o padrão cultural da colonização.
A catequese de um José de Anchieta, além de preparar o indígena para a
“conversão” e a “salvação” da sua alma, serve também para colocá-lo — sem que saiba a
razão, pois simplesmente a desconhece — entre portugueses e franceses, entre a
Reforma e a Contra-Reforma. Ela prepara e incita o índio a brigar por uma questão (a
unidade da Igreja e a constituição do Estado forte europeu) que não é sua nem dos seus.
Exige-se dele que introjete uma situação sócio-política e econômica que não é dele.
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In Vale quanto pesa (ensaios sobre questões político-culturais). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

120
Sintomático desse estado de coisas é o fervor ao padroeiro do Espírito Santo, São
Maurício, que o texto de Anchieta quer inspirar junto aos catecúmenos. Fiel a um
imperador pagão, Maurício, então soldado, é convocado para combater os cristãos à
frente da sua legião tebana. No meio da batalha, vira a casaca, e já disposto a não matar
os cristãos acaba por desobedecer ao poder supremo do imperador, sendo por ele
sacrificado. O soldado Maurício é rebelde com relação aos pagãos seus irmãos; o
convertido Maurício é mártir dentro do processo da catequese católica; São Maurício é
padroeiro do Espírito Santo nesta nova fase da difusão da fé. Como rebelde, mártir e
padroeiro é, antes de mais nada, o modelo a ser imitado.
Servem a vida e o martírio desse santo como contraponto simbólico para o espírito
de rebeldia contra os corsários franceses e ingleses (julgados “hereges”) que os cristãos
portugueses querem transportar para a mente indígena. A mente indígena memoriza os
versos da poesia didática de Anchieta e são estes dados como “seus”:
O pecado nos dá guerra
em todo tempo e lugar.
E, pois quisestes (S. Maurício) morar
nesta nossa pobre terra,
ajudai-a sem cessar,
porque cessando o pecar
cessarão muitos reveses
com que os hereges franceses
nos poderão apertar
e luteranos ingleses.

14

A luta pelo poder e partilha dessa “nossa pobre terra” é compreendida pela divisão
e luta religiosas. Só que, aqui, a terra é palco e a luta é encenação, enquanto lá na
Europa o problema é a realidade concreta do cuius régio, eius religio (“cada país tem a
sua própria religião”),
Já por essa época o indígena não é dado mais pelo português como tabula rasa,
mas é dado pelo católico português como ocupado pelo herege francês ou inglês. A
conversão, em fins do século XVI, opera duas ações de despejo contra o indígena:
convertendo-o, desaloja-o da sua cultura; fazendo com que se revolte contra os
“hereges”, desaloja-o de qualquer outra ocupação que não a católica. Em ambos os
casos, fá-lo entrar nos conflitos maiores do mundo ocidental sem que tenha tomado parte
nos acontecimentos, mero ator, mero recitador que é. Duplamente despojado: a História
européia é a estória do indígena. Resta-lhe memorizar e viver com entusiasmo uma
“ficção” européia (portuguesa, em particular) que se transcorre num grande palco que é a
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sua própria terra. E já no século XX nem mais a terra é sua. Terceira, última e
definitiva ação de despejo operada pelos colonizadores.
É importante notar como a colonização, no mundo moderno, só podia ser uma
atividade docente, onde a memória era o dom mais requisitado. A tal ponto que
historiadores contemporâneos nossos julgam acreditar que a origem de uma “inteligência
brasileira” se dê quando colégios são criados no século XVI. Ou seja: quando a história
alheia é imposta como matéria de memorização, de ensino, imposta como a única
verdade. Desnecessário é salientar o compromisso violento da categoria de “inteligência”,
nesse contexto, com o mais ardoroso etnocentrismo. Etnocentrismo esse que traduz a
concepção do mundo pré-cabralino presente nos primeiros colonizadores, pois davam
eles à civilização indígena o estatuto de tabula rasa. Triste “inteligência brasileira” que, ao
querer alçar o vôo da reflexão histórica, ainda se confunde com preconceitos
quinhentistas!
Dentro

dessa

perspectiva

etnocêntrica,

a

experiência

da

colonização

é

basicamente uma operação narcísica, em que o outro é assimilado à imagem refletida do
conquistador, confundido com ela, perdendo portanto a condição única da sua alteridade.
Ou melhor: perde a sua verdadeira alteridade (a de ser outro, diferente) e ganha uma
alteridade fictícia (a de ser imagem refletida
15

do europeu). O indígena é o Outro europeu: ao mesmo tempo imagem especular deste e
a própria alteridade indígena recalcada. Quanto mais diferente o índio, menos civilizado;
quanto menos civilizado, mais nega o narciso europeu; quanto mais nega o narciso
europeu, mais exigente e premente a força para torná-lo imagem semelhante; quanto
mais semelhante ao europeu, menor a força da sua própria alteridade. Eis como se
desenrola a ocupação. Eis como se cria a “inteligência” no Brasil.
Se o móvel da descoberta é o desconhecido, e para isso se requer dos homens o
espírito de aventura, a coragem e a audácia, já a experiência da colonização requer o
espírito profiteur, a espada e a falsa cordialidade. A falsa cordialidade diz: seremos
amigos, desde que você me obedeça; a espada continua: se não me obedecer, o ferro e o
fogo; e o espírito ganancioso arremata: vale a empresa, enquanto der lucro.
O Velho do Restelo, nos Lusíadas, de Camões — ou os leitores que criticam hoje o
programa espacial da NASA em cartas às revistas Time e Newsweek —, retira a sua força
da ambigüidade moral da situação da descoberta e da colonização. À beira do cais, o
Velho não embarca. Não age, fala. Reflete. Reflexão moral. Acha inútil a busca do
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desconhecido, porque o desconhecido está na própria sociedade, só não vê quem não
quer; civilizar o outro é tarefa supérflua enquanto existam “outros” (isto é, grupos
marginalizados) que são oprimidos pela classe dominante, etc. Para que sair, se os
problemas de casa não foram ainda resolvidos, e são tantos.

II
Vemos, portanto, que as descobertas marítimas da época moderna e a posterior
ocupação das terras descobertas pelos europeus serviram não só para alargar as
fronteiras visuais e econômicas da Europa, como também para tornar a história européia
em História universal, História esta que, num primeiro momento, nada mais é do que
estória, ficção, para os ocupados. As diferenças econômicas, sociais, políticas, culturais,
etc., são, primeiro, abolidas a ferro e fogo, transformando o multifacetado mundo medieval
(a parte propriamente européia, “conhecida”, e as várias outras,
16

“desconhecidas”) em um todo narcisicamente composto segundo os valores dos
colonizadores, e são aquelas diferenças, em segundo lugar, abolidas pelo discurso
vitorioso e exclusivo da História universal.
Tal processo de uniformização das diferentes civilizações existentes no mundo, tal
processo de ocidentalização do recém-descoberto, passou a dirigir os desígnios das
organizações sócio-políticas e econômicas do Novo Mundo, instituindo a classe
dominante como detentora do discurso cultural, discurso europeizante (inclusive nas
constantes e sucessivas assimilações “cordiais” da diferença indígena ou negra). A
cultura oficial assimila o outro, não há dúvida; mas, ao assimilá-lo, recalca,
hierarquicamente, os valores autóctones ou negros que com ela entram em embate. No
Brasil, o problema do índio e do negro, antes de ser a questão do silêncio, é a da
hierarquização de valores.
Relevante papel, dentro desse contexto, passou a ter a Antropologia, ciência criada
pela consciência ferida européia. Dentro da cultura dos conquistadores, criou-se um lugar
especial e sacrossanto de onde se pode avaliar a violência cometida por ocasião da
colonização, lugar onde se tenta preservar — sob a forma de discurso científico, não
tenhamos ilusões — o que ainda é possível de ser preservado. Esta adição às disciplinas
propriamente européias não é tão sem importância como parecia dizer o diminuto lugar
inicialmente reservado à Antropologia. Acaba ela por operar um “descentramento”
importante no pensamento ocidental, pois deixa a cultura européia de ser a detentora da
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verdade, de manter-se como a cultura de referência, estabelecedora por excelência
das hierarquias.
O intelectual brasileiro, no século XX, vive o drama de ter de recorrer a um discurso
histórico, que o explica mas que o destruiu, e a um discurso antropológico, que não mais
o explica, mas que fala do seu ser enquanto destruição. Como diz em bela síntese Paulo
Emílio Salles Gomes; “A penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética
rarefeita entre o não ser e o ser outro”. Somos explicados e destruídos; somos
constituídos, mas já não somos explicados.
Como “explicar” a “nossa constituição”, como refletir sobre a nossa inteligência?
Nenhum discurso disciplinar o poderá fazer sozinho. Pela História universal, somos
explicados e destruídos, por17

que vivemos uma ficção desde que fizeram da história européia a nossa estória. Pela
Antropologia, somos constituídos e não somos explicados, já que o que é superstição
para a História, constitui a realidade concreta do nosso passado.
Ou bem nos explicamos, ou bem nos constituímos — eis o falso dilema para o
intelectual brasileiro, que gera, na sua simplificação, todas as formas de discurso
autoritário entre nós, tanto o populista, quanto o integralista. É preciso buscar a
“explicação” da “nossa constituição” (vale dizer da nossa inteligência) através de um
entrelugar, como o caracterizamos em ensaio escrito em 1969 e hoje em Uma Literatura
nos Trópicos, ou através de uma “dialética rarefeita”, como quer Paulo Emílio. Nem
cartilha populista, nem folclore curupira — eis as polarizações que devem ser evitadas a
bem de um socialismo democrático. Nem o paternalismo, nem o imobilismo.
Na configuração ambivalente do seu ser cultural reside o drama ético do intelectual
brasileiro face a todas as minorias da América Latina. A sua compreensão dessas
minorias, pelo materialismo histórico, tem de passar pela integração total e definitiva delas
ao processo de ocidentalização do mundo; a compreensão delas pelo pensamento
antropológico tem de questionar essa integração histórica, para que elas não continuem a
viver uma “ficção” imposta como determinante do seu passado e do seu desaparecimento
futuro. Difícil é o pacto entre o homem latino-americano e a História ocidental, a não ser
que se caia em certas determinações de cunho desenvolvimentista, onde se afigura como
capital a práxis ideológica do progresso. (Ainda que esta categoria não esteja explicada
pelo pensamento de esquerda no Brasil, ela nele também está presente.)
A práxis do progresso enquanto força ideológica, já a conhecemos. Ela dá
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subemprego às minorias (veja o período áureo juscelinista ou os anos recentes do
“milagre”); não dá conscientização sócio-política; não dá cultura, deixa que novelas da
tevê dramatizem para o grosso da população a mobilidade social fácil nestas terras tão
preconceituosas e tão autoritárias. O progresso incorpora as minorias a um avanço
histórico, que é simulacro, continua ficção, e que, por isso, não pode atingir o modo de ser
social de quem busca a sua “explicação”. Ele incorpora as minorias a um avanço da
classe dirigente, por isso é que as diferenças sociais (ape18

sar da mensagem constante das novelas das sete e das oito) se acentuam nos momentos
mais agudos do desenvolvimentismo. A maior verdade do “milagre” são os bóias-frias; a
maior mentira do “milagre” não é o bolo, é a faca. A faca na mão de quem corta. Quem
parte e reparte fica com a melhor parte.

III
O desvio para se chegar ao cerne do nosso objetivo está sendo longo; desejamos
que não seja impertinente. Está servindo ele para justificar o questionamento das
categorias fortes que servem de alicerce para a literatura comparada. É somente dentro
dessa perspectiva histórico-antropológica, dessa perspectiva econômica, social e política
(cultural, no sentido mais amplo), que se pode compreender a necessidade de um
confronto do intelectual latino-americano com certas disciplinas do saber oriundas do
pensamento europeu. Guardam estas — quando entra em jogo a questão da produção do
outro, isto é, do indígena e do negro — uma violenta taxa de etnocentrismo, que invalida,
a priori, o rigor no raciocínio, a exigência na análise e a maestria na interpretação.
Comecemos pela caracterização sumária do objeto de estudo da literatura
comparada. Basicamente, o objeto tem de ser duplo, constituído que é por obras literárias
geradas

em

contextos

nacionais

diferentes

que

são,

no

entanto,

analisadas

contrastivamente com o fim de ampliar tanto o horizonte limitado do conhecimento
artístico, quanto a visão crítica das literaturas nacionais.
É óbvio que um período como o Renascimento é bastante rico para esse tipo de
estudo, pois nações européias se constituem culturalmente, aprofundando-se no solo
comum judaico-greco-romano, no processo mesmo de estabelecimento das diferenças
regionais. Pelo solo comum do passado, guarda-se a amplitude das semelhanças entre
Portugal, Espanha, França, Itália, etc., e se destroem as fronteiras nacionais que são
constituídas naquele presente. Além do mais, a dupla exigência da imitação (a dos
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clássicos greco-latinos e a dos contemporâneos do autor) como forma de emulação,
de aprimoramento, leva o criador a inspirar-se no outro para que melhor saia o seu
produto. Este feixe de situações aparentemente divergentes — pois daí sai uma cultura
única européia — torna o
19

período ideal para os estudos de literatura comparada. Ainda mais que os “Estados”
emergem a partir de sintomáticas diferenças, todas produtos do mesmo contexto
econômico, social e político e das suas contradições.
A situação da literatura latino-americana, ou da brasileira em particular, com
relação à literatura européia ontem e à literatura americana do norte hoje, já não
apresenta um terreno tão tranqüilo. Que a perspectiva correta para se estudar as
literaturas nacionais latino-americanas é a da literatura comparada não há dúvida. Antonio
Candido desde as primeiras páginas alerta o leitor da Formação da Literatura Brasileira:
“Há literaturas de que um homem não precisa sair para receber cultura e enriquecer a
sensibilidade; outras, que só podem ocupar uma parte da sua vida de leitor, sob pena de
lhe restringirem irremediavelmente o horizonte. (...) Os que se nutrem apenas delas são
reconhecíveis à primeira vista, mesmo quando eruditos e inteligentes, pelo gosto
provinciano e falta de senso de proporções. (...) Comparada às grandes, a nossa literatura
é pobre e fraca. Mas é ela, não outra, que nos exprime”.

IV
A perspectiva é correta: acreditar que possamos ter um pensamento autóctone
auto-suficiente, desprovido de qualquer contato “alienígena”, é devaneio verde-amarelo; a
avaliação é justa: colocar o pensamento brasileiro comparativamente, isto é, dentro das
contingências econômico-sociais e político-culturais que o constituíram, é evitar qualquer
traço do dispensável ufanismo. Resta saber se os intelectuais brasileiros não têm insistido
em defeitos de método, apesar da correção e da justeza do pensamento. É preciso, pois,
cuidado com o método, com a tática de abordagem dos objetos, em suma: com a
estratégia de leitura dos textos afins.
Caso nos restrinjamos a uma apreciação da nossa literatura, por exemplo, com a
européia, tomando como base os princípios etnocêntricos — fonte e influência — da
literatura comparada, apenas insistiremos no seu lado dependente, nos aspectos
repetitivos e redundantes. O levantamento desses aspectos duplicadores (útil, sem
dúvida, mas etnocêntrico) visa a sublinhar o percurso todo-poderoso da produção
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dominante nas áreas periféricas por ela de20

finidas e configuradas; constituem-se no final do percurso dois produtos paralelos e
semelhantes, mas apresentando entre eles duas decalagens capitais, responsáveis que
serão pelo processo de hierarquização e rebaixamento do produto da cultura dominada.
Duas decalagens capitais: uma temporal (o atraso de uma cultura com relação à
outra) e uma qualitativa (a falta de originalidade nos produtos da cultura dominada). O
produto da cultura dominada é já e sempre tardio, pois vem a reboque, atrelado à
máquina do colonialismo ontem e do neocolonialismo capitalista hoje. Tardio, não
tenhamos dúvida, porque é também produto de uma maneira de ser “memorizada”. É
interessante notar como a tendência básica do pensamento colonizado é o
enciclopedismo, ou seja, o saber introjetado, aprendido, assimilado de várias e generosas
fontes, e depois aparente em uma produção cultural cujo valor básico é a síntese. (É
preciso pensar como, nas culturas dominadas, é tão fluida a diferença — diferença capital
nas culturas dominantes — entre historiador e pensador original.) A síntese histórica não
é produto original, é antes de mais nada generosa, abrangente, eqüidistante e tão liberal
quanto o próprio pensamento que a originou. Portanto, não é estranho que o ideal de uma
“inteligência” colonizada e docente seja o arrolar infindável dos fatos culturais, sem
nenhuma preocupação outra que a lógica da sua sucessão exaustiva.
O pensamento que se quer dependente não surge só como uma reflexão sobre
dados empíricos de uma nação, é e sempre foi também uma ficção sob (e não sobre) a
cultura ocupante. É sempre já uma apropriação elogiosa do produto da cultura dominante,
produto este que hierarquiza, restringe e acaba sendo responsável pela visão
etnocêntrica do criador ou historiador. Mas, para o equívoco bem-intencionado do
enciclopedismo europeocêntrico (de resto necessário, caso a tarefa seja a do livroenciclopédia de A a Z, mas destituído de interesse quando é “glória” individual), já temos
alguns antídotos fabricados desde o modernismo. Tomemos três deles.
Primeiro. A noção mal-intencionada da antropofagia cultural, brilhantemente
inventada por Oswald de Andrade, num desejo de incorporar, criativamente, a sua
produção dentro de um movimento universal. Segundo. A noção de “traição da memória”,
eruditamente formulada por Mário de Andrade através das suas pesquisas em música
com vistas a uma produção nacional-popular. Gilda de
21
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Mello e Souza, em O Tupi e o Alaúde, recolocou-a em circulação para uma bemsucedida interpretação de Macunaíma. Terceiro. A noção bem-pensante e possivelmente
ideológica de “corte radical” em geral implicado (às vezes não explicitado) pelos
sucessivos movimentos de vanguarda, e recentemente defendido e daquela forma
cognominado pelo grupo concreto paulista (a noção é uma apropriação do “paideuma”
poundiano, revista pelo “parêntese” isebiano).
Em todos os três casos não se faz de conta que a dependência não existe, pelo
contrário frisa-se a sua inevitabilidade; não se escamoteia a dívida para com as culturas
dominantes, pelo contrário enfatiza-se a sua força coerciva; não se se contenta com a
visão gloriosa do autóctone e do negro, mas se busca a inserção diferencial deles na
totalização universal. Ao mesmo tempo, não se deixa perder no limbo das elucubrações
etnocêntricas a possível originalidade do produto criado. A hierarquização pelos critérios
de “atraso” e de “originalidade” cai subitamente por terra, pois se subvertem esses
valores. Subversão esta que não é um jogo gratuito de cunho nacionalista estreito, tipo
integralismo dos anos 30, mas compreensão de que, apesar de se produzir uma obra
culturalmente dependente, pode-se dar o salto por cima das imitações e das sínteses
enciclopédicas etnocêntricas e contribuir com algo original.
O salto por cima não pode ser dado através de um pensamento racional ou de uma
lógica complementar (as partes, complementos, perfazendo um todo). Em ambos os
casos, cai-se nas célebres artimanhas do pensamento ocupante: a racionalidade analítica
ou dialética como forma inevitável da integração ao todo do indígena e do negro; a
complementaridade como processo de uniformização e totalização da diferença.
Faz-se necessário que o primeiro questionamento das categorias de fonte e
influência, categorias de fundo lógico e complementar usadas para a compreensão dos
produtos dominante e dominado, se dê por uma força e um movimento paradoxais, que
por sua vez darão início a um processo tático e desconstrutor da literatura comparada,
quando as obras em contraste escapam a um solo histórico e cultural homogêneo.
Procuramos exemplificar esse questionamento paradoxal em artigo que, desde o
título borgesiano, sintomaticamente exorbita a área do bom senso histórico e acadêmico:
“Eça, autor de Madame Bovary”. Não se trata de mero jogo isento de aprofundamento
eru22

dito, como pode parecer a algum historiador prenhe de scholarship; não se trata de
quebra gratuita da causalidade cronológica, como pode desejar um intelectual relojoeiro e
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polícia das datas; não se trata de uma busca de originalidade pela originalidade, com o
fim básico de encantar mentes que se realizam na estética conceptista.
Contestação da erudição, quebra da cronologia e busca de originalidade que se
entrelaçam constituindo um suplemento crítico paradoxal — não tenhamos dúvidas
quanto a isto — mas tático e desconstrutor. Ênfase é dada, não à repetição (o que em
Eça existe de Flaubert), repetição que passa a ser, estrategicamente, o lado invisível da
obra dependente; ênfase é dada à diferença que o texto dependente consegue inaugurar,
apesar da sua sujeição à cultura francesa dominante em Portugal. A diferença que O
Primo Basílio consegue instituir frente a Madame Bovary é o seu lado visível. O lado
invisível é, em si, um todo organizado e coerente (o que se repete no segundo texto do
primeiro), e o visível nada mais é do que o suplemento de leitura e de criação que
caracteriza a produção significativa numa cultura periférica.
Em contrapartida, fazendo o texto da cultura dominada retroagir sobre o texto da
cultura dominante (inversão não tão gratuita da cronologia), consegue-se realmente que
os textos da metrópole tenham também, de maneira concreta e pela primeira vez, uma
avaliação real da sua universalidade. A universalidade só existe, para dizer a verdade,
nesse processo de expansão em que respostas não-etnocêntricas são dadas aos valores
da metrópole. Caso contrário, cairemos sempre nas apreciações tautológicas e
colonizantes. Paradoxalmente, o texto descolonizado (frisemos) da cultura dominada
acaba por ser o mais rico (não do ponto de vista de uma estreita economia interna da
obra) por conter em si uma representação do texto dominante e uma resposta a esta
representação no próprio nível da fabulação, resposta esta que passa a ser um padrão de
aferição cultural da universalidade tão eficaz quanto os já conhecidos e catalogados.
A universalidade ou bem é um jogo colonizador, em que se consegue pouco a
pouco a uniformização ocidental do mundo, a sua totalização, através da imposição da
história européia como História universal, ou bem é um jogo diferencial em que as
culturas, mesmo as em situação econômica inferior, se exercitam dentro
23

de um espaço maior, para que se acentuem os choques das ações de dominação e das
reações de dominados.
A verdade da universalidade colonizadora e etnocêntrica está na metrópole, não há
dúvida; a verdade da universalidade diferencial, como estamos vendo com a ajuda da
Antropologia, está nas culturas periféricas. Paradoxalmente.
Nas culturas periféricas, aliás, os textos colonizados operam com brio a síntese
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enciclopédica da cultura, soma generosa em que o próprio ocupado é mero apêndice
insignificante e complementar do movimento geral da civilização. Nas culturas periféricas,
os textos descolonizados questionam, na própria fatura do produto, o seu estatuto e o
estatuto do avanço cultural colonizador.72
(1980)
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(Observação: agradecemos ao CNPq uma bolsa de complementação de salário com duração de dois
anos, que tornou possível parte da pesquisa que estamos realizando. Vide também: “Liderança e hierarquia
em Alencar”, “Uma ferroada no peito do pé”.)
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Eça, autor de Madame Bovary

Para Heitor e Terezinha
[...] quais os textos que eu aceitaria escrever (re-escrever), desejar, impor
como uma força nesse mundo que é o meu?
Roland Barthes, S/Z

A alusão no título é óbvia: Jorge Luís Borges e seu conto “Pierre Menard, autor del
Quijote”, publicado em Ficciones. O que é menos óbvio, porém, são nossas intenções: a
proximidade de Gustave Flaubert e de Eça de Queirós no espaço literário europeu e até
mesmo a relação intrínseca entre Madame Bovary e O primo Basílio são diferentes ou até
mesmo contrárias às relações propostas pelo conto de Borges. A contemporaneidade do
francês e do português, aliada à precedência da francesa e à dependência da portuguesa,
poderia nos conduzir implacavelmente ao que tem sido o banquete da crítica tradicional: a
busca e o estudo de fontes.

1.
No caso específico de “Pierre Menard, autor del Quijote” três séculos separam o
modelo do decalque e nenhuma violação vocabular, sintática ou estrutural se instaura no
decalque, ocasionando a diferença que o tomaria evidentemente distinto do original. Três
séculos em que acontecimentos e descobertas ocasionaram rupturas imprevisíveis e
definitivas, inclusive a própria ruptura que significou no século XVII o livro Don Quijote,
rupturas e ruptura que vêm modificando o significado da obra de Cervantes, quando se a
analisa dentro de seu contexto histórico, “o século de Lepanto e de Lope (De Vega)”, ou
quando é estudada dentro do contexto histórico do crítico ou do leitor. Entre o livro
impresso e sua definição como clássico — um clássico das letras — se situa sua própria
inclusão na História, sistema delicado e flexível, e também sua condição de elemento
modificador dentro do sistema a que pertence, agora por direito adquirido junto aos
críticos e historiadores. A acomodação da obra na História e seu naufrágio no catálogo só
podem ser anulados por um crítico que a torne presente, contemporânea — ou seja,
transforme-a em prisioneira do próprio contexto histórico do crítico. Se a obra é a mesma
(qualquer século em que seja lida), é apenas o nome de seu segundo autor (isto é, do
crítico) que lhe impinge um novo e original significado.
Como nos propõe o contista argentino, o decalque pode também não ser idêntico
ao original, caso em que se assemelharia a um jogo de modernização, “Cristo en un
73
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bulevar, Hamlet en Ia Cannebière, don Quijote en Wall Street”. Jogo de modernização
que tomou conta do teatro e do cinema a uma certa época e que visa a aclarar grande
parte da obra para os não-contemporâneos do autor, tornando-a relevante séculos mais
tarde com a ajuda de elementos ou acessórios modernos. A principal função dos
elementos modernos é a de iluminar certos aspectos do original que seriam apenas apreciados na penumbra dos iniciados. Tal tipo de transformação seria encontrado em 1925,
num contemporâneo de Pierre Menard portanto, o poeta Manuel Bandeira. Bandeira
tomou dois poemas, um de Bocage e o outro de Castro Alves, e “traduziu” (o termo é
dele) os respectivos poemas para a linguagem e a tipografia da vanguarda brasileira de
então, acrescentando em comentário:
O meu propósito foi transladar com a máxima fidelidade, sem permitir que
na versão se insinuasse qualquer parcela do meu sentimento pessoal, o
que espero ter conseguido.

Finalizava, acrescentando: a versão de “O adeus de Tereza”, o poema de Castro
Alves, “se afasta tanto do original que a espíritos menos avisados parecerá criação”.
Em segundo lugar, atendo-se ao texto de Borges, poderíamos falara da
possibilidade de uma reestruturação dos personagens complementares, Dom Quixote e
Sancho. Este seria o caso, por exemplo, do romancista Daudet que, criando Tartarin,
tentou conjugar “en una figura el Ingenioso Hidalgo y a su escudero”. Tartarin seria o
típico produto bastardo da teoria cristã que desde o início do século XIX insistia na
mistura do grotesco e do sublime – a teoria do homo duplex expressa por Victor Hugo no
“Prefácio de Cromwell”, retomada posteriormente por Baudelaire, o anjo e a fera, as duas
postulações, para Deus e para Satã. Poderia ainda e finalmente o decalque ser uma
espécie de identificación total de um autor com outro autor determinado, processo de que
não estaria isenta certa crítica, de que foi recente porta-voz Georges Poulet, quando na
página que abre a edição de Les chemins actuels de Ia critique afirma:
Não há crítica verdadeira sem a coincidência de duas consciências.

No entanto, como dizíamos anteriormente, no projeto de Pierre Menard o modelo e
o decalque são idênticos, tornando sua versão do Don Quijote diferente das suas
produções anteriores onde sempre acrescentava semelhanças. O narrador do conto — e
esta seria a razão de ser da sua escrita — nos propõe então uma nova catalogação da
obra global de Pierre Menard, sob duas rubricas: levar-se-iam em consideração seu
aspecto visível, e por outro lado seu aspecto invisível. Este seria determinante de sua
obra “interminavelmente heróica”, de sua obra “ímpar”.
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Dessa forma, no catálogo das obras visíveis que estabelece o narrador do
conto, ele pôde incluir o poema “Cimetière Marin”, de Paul Valéry, porque na transcrição
de Menard os decassílabos de Valéry se transformaram em alexandrinos. A transgressão
ao modelo situa-se portanto nas duas sílabas acrescentadas a cada verso, reorganizando
o espaço visual da estrofe e do poema, modificando o ritmo interno do verso. Neste
sentido, mas já no campo apenas visual, seria necessário lembrar a versão desobediente
que nos dá Robert Desnos do “Padre-Nosso” (em L’Aumonyme, 1923). Dizemos visual,
porque no campo propriamente audível, sonoro, não existe transgressão, visto que o som
das palavras combinadas pelo poeta perfazem fonema por fonema a totalidade da oração
católica. Que o leitor experimente a dupla leitura deste final da oração e do poema,
obedecendo à cadeira sonora ou ao espaçamento introduzido pelo poeta:
Nounou laissez-nous succomber à Ia tentation
et d'aile ivrez-nous du mal.

Mas os textos são idênticos no caso de Don Quijote, e se para erguer seu romance
Cervantes “no rehusó Ia colaboración del azar”, o acaso da invenção, já Pierre Menard
“ha contraido el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontânea”. O
trabalho de Pierre Menard poderia pois encontrar sua razão de ser e sua metáfora no
título da primeira seção de Ficciones: “senderos que se bifurcan”. A escolha consciente
por parte do autor diante de cada bifurcação e não mero produto do acaso da invenção.
O projeto de Pierre Menard (tanto o invisível, quanto o visível) recusa portanto a
liberdade da criação, aquilo que tradicionalmente em nossa cultura tem sido o elemento
que estabelece a identidade e a diferença, o plágio e a originalidade. Problema aliás que
os estruturalistas franceses tentam enfrentar, num gesto semelhante ao do fidalgo
espanhol, na tentativa de codificar todo e qualquer récit (narrativa). Liberdade crescente
de que nos fala o lingüista Roman Jakobson em seu estudo “Dois aspectos da linguagem
e dois tipos de afasia”:
Existe pois na combinação de unidades lingüísticas uma escala
ascendente de liberdade. Na combinação de traços distintivos em
fonemas, a liberdade individual do que fala é nula; o código já estabeleceu
todas as possibilidades que podem ser utilizadas na língua em questão. A
liberdade de combinar fonemas em palavras está circunscrita: está limitada
à situação marginal da criação de palavras. Ao formar frases com palavras,
o que fala sofre menor coação. E, finalmente, na combinação de frases em
enunciados, cessa a ação das regras coercivas da sintaxe e a liberdade de
qualquer indivíduo para criar novos contextos cresce substancialmente,
embora não se deva subestimar o número de enunciados estereotipados.

Prisioneiro do dicionário e em seguida da sintaxe, o escritor só encontra a liberdade
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quando se lança na combinação de frases. Este problema tem dificultado de maneira
extraordinária a possibilidade de uma crítica literária que se apoiaria numa “lingüística de
segundo grau”, como quer Roland Barthes, quando no ensaio sobre “A análise estrutural
do récit”, publicado no número 8 da revista Communication, pretende estabelecer uma
relação homológica entre a frase e o discurso, transportando para o segundo grupo — o
do récit — as propriedades já encontradas e já codificadas pelo lingüista em seu estudo
da frase.
A originalidade do projeto de Pierre Menard, a sua obra invisível, advém portanto
do fato de que, recusando nossa concepção tradicional do que seja invenção, faça com
que negue a liberdade do criador e instaure a prisão como forma de conduta, a prisão ao
modelo, única justificação para o absurdo de seu projeto. Numa carta ao narrador do
conto, Pierre Menard afirma:
Meu jogo solitário está regido por duas leis polares. A primeira me permite
ensaiar variantes de tipo formal ou psicológico; a segunda me obriga a
sacrificá-las ao texto “original” e a afirmar, de modo irrefutável, essa
aniquilação...

Esta concepção da criação literária não estaria distante da definição proposta pelo
poeta das formes-prisons, Robert Desnos, que em L'Aumonyme, definia o poeta como:
sílabas
Prisioneiro das

e não dos sentidos.
palavras

2.
Deixemos no entanto, por um parágrafo, o chamarisco de nosso título e tentemos
entrar no complexo problema que nos propõe a conjugação estrelar de algumas obras
girando sobre o mesmo tema durante um determinado e curto período, e sobretudo o
problema da passagem de uma estrutura existente em dada cultura, no caso a francesa,
para outra, ou outras, a portuguesa e a brasileira, um problema pois de desarticulação e
de rearticulação, de negação e de afirmação, contradição violenta que se transforma em
pânico diante da crítica já militante na época de Eça de Queirós. O plágio, a acusação de
plágio ronda o final do século XIX e especialmente nosso romancista, que desde O crime
do padre Amaro se viu condenado no Brasil e em Portugal por plagiar Emile Zola e La
faute de l'Abbé Mouret.
Para ajudar nosso raciocínio, retomemos no entanto a dicotomia visível/invisível,
aparente/subterrânea, tal como encontrada em Borges e tentemos ver como ela se
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articula no estudo das relações entre Madame Bovary e O primo Basílio, e como de
certa forma poderia ela explicitar o mistério da criação no romancista português, ao
mesmo tempo que deixa clara, não sua dívida para com Flaubert, mas o enriquecimento
suplementar que ele trouxe para o romance de Emma Bovary; se não enriquecimento,
pelo menos como Madame Bovary se apresenta mais pobre diante da variedade de O
primo Basílio.
A obra invisível de Eça poderia ser encontrada logo no início do romance, no
zumbido das moscas flaubertianas, atraídas pelo açúcar da cidra depositada no fundo do
copo, escolha da bebida que reitera o espaço normando aberto pelo romance francês.
Zumbido que ecoará mais tarde em Lisboa, agora moscas que se arrastam por cima da
mesa, e que finalmente pousam no fundo da xícara sobre o açúcar mal derretido pelo chá
— o chá que fora servido ao casal e que na sua condição de bebida importada já trai a
necessidade que tem o português de viver vicariamente o estrangeiro. Moscas que se
transformam em moustiques num romance mais recente e dentro da mesma linha, La
jalousie, de Alain Robbe-Grillet. Mas neste, os insetos em lugar de serem atraídos pela
sedução do açúcar, voam ao redor da lâmpada de querosene. Zumbido dos insetos que
se superpõe ao assobio da lâmpada e que é interrompido aqui e ali pelo ruído de outros
insetos noturnos ou pelo grito de animais, e sobretudo pelo esperado ruído do carro que
traria de volta a esposa julgada adúltera pelo narrador. E isso num romancista que tem
sido considerado o papa da “escola do olhar”.
Ainda nesta mesma linha, sem pretender no entanto esgotar as coincidências que
se encontram em Madame Bovary e em O primo Basílio, seria necessário falar das
leituras de nossas duas heroínas, sobretudo porque os romances românticos digeridos
por elas, como o demonstrou René Girard em seu Mensonge romantique et vérite
romanesque (a partir dos romances de cavalaria absorvidos por Dom Quixote), têm papel
importante na gênese da análise do desejo. Este, segundo o citado crítico, é uma “simples
linha reta que une o sujeito e o objeto”, mas acima dessa linha se ergue o elemento
mediador (as leituras) que se dirige tanto para o sujeito quanto para o objeto. A presença
do elemento mediador levou René Girard a apresentar o problema com a ajuda de uma
metáfora espacial que é a do “triângulo do desejo”. Acrescenta ainda Girard:
Encontram-se o desejo segundo o Outro e a função “seminal” da literatura
nos romances de Flaubert. Emma Bovary deseja através das heroínas
românticas que povoam a sua imaginação.

No romance de Flaubert se lê:
Avec Walter Scott, plus tard, elle s'éprit de choses historiques, rêva bahuts,
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salle des gardes et menestrels. Elle aurait voulu vivre dans quelque
vieux manoir, comme ces châtelaines au long corsage qui, sous le trèfle
des ogives, passaient leurs jours, le coude sur Ia pierre et le menton dans
Ia main, à regarder venir du fond de Ia campagne un cavalier à plume
blanche qui galope sur un cheval noir.74

E no romance de Eça:
Em solteira, aos 18 anos, entusiasmara-se por Walter Scott e pela Escócia:
desejara então viver num daqueles castelos escoceses, que têm sobre as
ogivas os brasões da clã, mobilados com arcas góticas e troféus de armas,
forrados de largas tapeçarias, onde estão bordadas legendas heróicas que
o vento do lago agita e faz viver; e amara Ervandalo, Morton e Ivanhoé,
ternos e graves, tendo sobre o gorro a pena da águia, preza ao lado pelo
cardo da Escócia de esmeraldas e diamantes.

Fato mais curioso ainda, que nos lembraria, não tanto “Pierre Menard”, mas outro
conto de Borges, o primeiro da coleção reunida sob o título de Ficciones, “Tlön, Ubquar,
Orbis Tertium”, e que viria corroborar que essa passagem, sem dúvida, é a parte invisível
da obra de Eça de Queirós, é que tal parágrafo não se encontra na tradução norteamericana de Cousin Basilio. Roy Campbell, seu tradutor, ou Noonday Press, a editora,
adiantaram-se à nossa leitura e simplesmente suprimiram da página 8 a alusão a Walter
Scott. Em inglês, a portuguesa Luisa não chegou a ler o romancista de Ivanhoé.
No entanto, onde mais se faz sentir a invisibilidade de O primo Basílio é no
desaparecimento quase que total do conceito de que poderia e deveria ser a cidade de
Lisboa, capital de Portugal e centro cultural distinto dos outros centros culturais europeus.
E ainda na necessidade que teve Eça de igualá-la a qualquer cidadezinha da província
francesa, Tostes ou Yonville. Em Tostes, Emma devaneia:
Comment était ce Paris? Quel nom démesuré! Elle se le répétait à demivoix, pour se faire plaisir; il sonnait à ses oreilles comme un bourdon de
cathédrale! il flamboyait à ses yeux jusque sur l'étiquette de ses pots de
pommade.75

Ambos os romancistas estabelecem o ponto de referência cosmopolita e ideal para
as suas heroínas em Paris, lugar geométrico para onde convergem tanto as esperanças
da provinciana Emma, quanto da lisboeta provinciana que é Luisa. Paris, centro da
França para a província. Paris, centro da Europa para Portugal. E na igualdade do
conceito de centro, se iguala o periférico que é Yonville e Lisboa. Para Luisa:
74

Em tradução: Mais tarde, com Walter Scott, ela se apaixona pelos fatos históricos, sonha com arcas, sala
de guardas e menestréis. Desejaria ter vivido em algum solar antigo, como aquelas castelãs de busto alto
que, debaixo do trevo das ogivas, passavam os dias, o cotovelo apoiado sobre a pedra e o queixo contra a
mão, vendo chegar do fundo do campo um cavaleiro de pluma branca que galopa um cavalo negro.
75
Como seria aquela Paris? Que nome desmesurado! Ela o repetia para si mesma a meia voz, para sentir
prazer; ele soava aos seus ouvidos como um sino grande de catedral! Brilhava diante de seus olhos até no
rótulo de seus potes de pomada.
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E ir a Paris! Paris sobretudo! Mas qual! Nunca viajaria decerto; eram
pobres: Jorge era caseiro, tão lisboeta.

Nesse sentido, poderíamos inclusive generalizar o apego do português por Paris,
seja com o testemunho de alguns versos de Cesário Verde, versos de “O sentimento de
um ocidental” ou ainda com as palavras da carta que dirige em 16 de julho de 1879 a seu
amigo Mariano Pina:
A tua estada em Paris faz-me imenso mal, a mim particularmente; produzme a idéia fixa, a manomania de partir para aí. Faço esforços inauditos
para presenciar o que se passa nesse mundo superior e descuido-me
deploravelmente do que me rodeia. Como um astrônomo abstrato, assestei
para o estrangeiro um telescópio e, cansado dos olhos, dorido dos rins,
olho atentamente, constantemente. Podem dar-me uma facada, o que é
provável, que não verei quem ma der.

Tal atitude, traduzida evidentemente nos versos do poeta, levou Ramalho Ortigão,
na crítica que fez de seu livro de poemas, a um violento ataque contra o falso dandismo
encontrado em sua poesia:
Em Portugal há honestos empregados públicos, probos negociantes,
pacíficos chefes de família, discretos bebedores de chá com leite e do
palhete Colares destemperado com água do Arsenal que deliberaram
seguir o gênero Baudelaire.
Como, porém, Baudelaire era corrupto e eles não são corruptos, como
Baudelaire era um dândi, e eles não são dândis, como Baudelaire viveu no
boulevard dos italianos e eles vivem na rua dos Cabalhoeiros, como
Baudelaire conhecia a moda, a elegância, o sport e o demi-monde, ao
passo que eles apenas conhecem as popelines, as carcaças de bobinet e
as cuias do sr. Marçal Maria Fernandes, costureiro na travessa de Santa
Justa, o resultado é lançarem na circulação uma falsa poesia, que nem é
do meio em que nasceu nem para o meio a que se destina, e que...
(Farpas, vol. X, p. 221).

Essa crítica não deixa de ser a reação necessária contra o cosmopolitismo pregado
em 1871 nas Conferências do Cassino Lisbonense, ou mesmo bem antes, em 1865, na
celebre carta de Antero de Quental dirigida a António Feliciano de Castilho:
Todavia quem pensa e sabe na Europa não é Portugal, não é Lisboa,
cuido eu: é Paris, é Londres, é Berlim.

Se a análise feita por Borges da obra invisível de Pierre Menard o conduziu à
descoberta da sua originalidade, do extraordinário que reveste seu último e inconcluso
projeto, Don Quijote, já o estudo que fizemos do equivalente em Eça apenas nos conduz
ao que de mais pobre nos pode apresentar O primo Basílio, ou mesmo grande parte da
produção literária do fim do século em Portugal. A equação borgesiana ali se encontra
invertida: o que se impõe no romance português, o que busca o leitor hoje no romance de
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Eça é o visível, são aqueles detalhes que mostram a diferença que o romancista quis
estabelecer com relação ao modelo flaubertiano e os comentários à trama geral, sob
forma dramática, que aparecem no desenrolar da ação de O primo Basílio.

3.
Talvez pudéssemos aqui generalizar e propor como ponto de partida para nosso
raciocínio a conclusão a que esperamos chegar. Tanto em Portugal, quanto no Brasil, no
século XIX, a riqueza e o interesse da literatura não vem tanto de uma originalidade do
modelo, do arcabouço abstrato ou dramático do romance ou do poema, mas da
transgressão que se cria a partir de um novo uso do modelo pedido de empréstimo à
cultura dominante. Assim, a obra de arte organiza-se a partir de uma meditação silenciosa
e traiçoeira por parte do artista que surpreende o original em suas limitações, desarticulao e rearticula-o consoante sua visão segunda e meditada da temática apresentada em
primeira mão na metrópole. Os românticos brasileiros, por exemplo, deram-se conta disso
imediatamente quando começaram a tratar o tema indianista. O índio, idealizado e
apresentado como elemento exótico pelos europeus, tema de toda uma literatura de
evasão, de fuga dos contornos estreitos da pátria européia, reconhecimento dos novos
valores que o Novo Mundo tentava impor à cultura ocidental, este mesmo índio, quando
surgia na pena de um escritor brasileiro, já era um símbolo político, símbolo do
nacionalismo, da busca das raízes da cultura brasileira, bandeira desfraldada que dizia da
recente independência do país e da necessidade que tinham os escritores de lidar com
elementos próprios de sua civilização, até então produto do colonialismo metropolitano.
Erigida a partir de um compromisso com o já-dito, para usar de uma expressão
recentemente empregada por Michel Foucault ao analisar o romance Bouvard et
Pécuchet, de Gustave Flaubert, a obra segunda guarda pouco contato com a realidade
imediata que rodeia seu autor. Por isso são inúteis e mesmo ridículas as críticas que se
dirigem à alienação do autor, impondo-se antes uma revisão da propriedade com que
utiliza um texto já no domínio público e sobretudo a tática que inventa para agredir o
original, abalando os alicerces que o propunham como elemento único e de reprodução
impossível. O imaginário do escritor é alimentado não tanto a partir de uma manipulação
vivencial da realidade imediata, mas se propõe quase como metalinguagem. A obra
segunda, porque comporta em geral a crítica da anterior, se impõe com a violência
desmistificadora das planchas anatômicas que deixam a nu a arquitetura do corpo
humano. Neste processo de desmistificação, o discurso segundo pressupõe a existência
de um outro, anterior e semelhante, ponto de partida e ponto de chegada, circuito fechado
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onde as decisões a serem tomadas pelo narrador ou pelos personagens diante de
cada “bifurcação” já estão mais ou menos previstas e prescritas pelo original.
A liberdade a ser tomada existe muito mais no plano da arquitetura geral do
romance do que propriamente nas mudanças mínimas que poderiam ser estabelecidas
para o comportamento dos personagens. Assim, pouca diferença existe finalmente entre o
suicídio de Emma Bovary e a morte natural que pouco a pouco toma conta de Luisa. Não
caiamos na armadilha aberta por Machado de Assis, na célebre crítica de O primo Basílio:
(...) a Luisa é um caráter negativo e, no meio da ação idealizada pelo
autor, é antes um títere do que uma pessoa moral,

pois lhe falta, acrescenta ele, “paixão, remorso e menos ainda consciência”. Machado de
Assis, apesar de não nomear Madame Bovary, guardava intacto na mente o romance
francês, ao mesmo tempo que se lançava já num projeto imaginário, que seria seu próprio
Dom Casmurro, obra terceira portanto. Machado de Assis — preocupado mais com o
drama ético-moral do ciumento do que com os segredos do adultério — não pôde
compreender que o jogo idealizado por Eça se situava noutro nível, distinto do proposto
por Flaubert. No nível da repetição, da repetição que traz profundidade. Em outras
palavras: o comentário das atitudes de Luisa, ou mesmo de seu marido, não se situa no
plano convencional da estreita reação violenta e moral a uma causa que é óbvia para o
leitor, mas vai se organizar a partir das reações dos dois a um texto escrito, reprodução
no interior de O primo Basílio da própria temática geral do romance.

4.
É claro que estamos nos referindo à peça que Ernestinho escreve e reescreve
durante o desenrolar da ação do romance e que estréia pouco antes da morte de Luisa. A
peça se chama “Honra e paixão”, título que imediatamente nos conduz à problemática de
Emma e de Luisa. Seu argumento, esboçado pelo próprio autor durante uma pequena
reunião familiar que se passa no Capítulo II, ocasião em que Eça aproveita para
apresentar os principais personagens do romance, é o seguinte segundo as palavras do
próprio romance:
Era uma mulher casada. Em Sintra tinha-se encontrado com um homem
fatal, o conde de Monte Redondo. O marido arruinado devia cem contos de
réis ao jogo! Estava desonrado, ia ser preso. A mulher, louca, corre a umas
ruínas acasteladas, onde habita o conde, deixa cair o véu, conta-lhe a
catástrofe. O conde lança o seu manto aos ombros, parte, chega no
momento em que os beleguins vão levar o homem. É uma cena muito
comovente, dizia, é de noite, ao luar! — O conde desembuça-se, atira uma
bolsa de oiro aos pés dos beleguins, gritando-lhes: Saciai-vos, abutres!...
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-- Belo final! — murmurou o Conselheiro.
-- Enfim — acrescentou Ernesto, resumindo – aqui há um enredo
complicado: o conde de Monte Redondo e a mulher amam-se, o marujo
descobre, arremessa todo o seu oiro aos pés do conde, e mata a esposa.

O final da peça, no entanto, tem trazido grandes transtornos à vida já agitada de
Ernestinho, sobretudo porque seu empresário exige duas modificações substanciais. A
cena final não se passará à beira de um abismo, mas numa sala, e pior! ele quer que o
marido perdoe sua esposa. O assunto é então proposto como discussão aos diversos
convivas. Isolemos a opinião de Jorge, marido de Luisa, não só pela aspereza de suas
palavras e intransigência moral, como ainda porque representam a primeira reação do
futuro marido traído. De certa maneira, esta resistência de Jorge acompanhará a
imaginação do leitor durante a lenta apreensão do drama de Luisa e constantemente lhe
lembrará o desfecho verossímil e ideal para o romance que está diante de seus olhos. Diz
Jorge:
Falo sério e sou uma fera! Se enganou o marido, sou pela morte. No
abismo, na sala, na rua, mas que a mate. Posso lá consentir que, num
caso desses, um primo meu, uma pessoa da minha família, do meu
sangue, se ponha a perdoar como um lamecha! Não! Mata-a! É um
princípio de família. Mata-a quanto antes!

Estas palavras de Jorge, é claro, não encontram grande eco entre seus amigos,
todos eles favoráveis à clemência. Mas não satisfeito, Jorge insiste na autoridade do
marido sobre a esposa, e chega mesmo a transferir o problema para a vida pessoal do
autor, Ernestinho, tornando-a real, ao mesmo tempo em que abole a distância estética
preconizada por T. S. Eliot. Sua opinião não seria diferente:
E aqui tem, se em lugar de se tratar dum final de ato, fosse um caso de
vida real, se o Ernesto viesse dizer-me: sabes, encontrei minha mulher...
Dou a minha palavra de honra, que lhe respondia o mesmo: Mata-a!

Todos protestam violentamente, e a partir de então o futuro marido ultrajado já é
conhecido pela alcunha de “tigre, Otelo, Barba-Azul”.
Não é por simples coincidência que uma série de alusões a Ernestinho, à sua peça
e às reações de Jorge se intercalam no desenrolar da intriga, exatamente naqueles
momentos em que podem ter um significado paralelo à ação do personagem em questão.
Espécie de espelho que consegue definir os limites morais das atitudes engajadas pelo
personagem, como se este, desprovido da paisagem interior de que fala André Gide, na
sua superficialidade portanto, apenas pudesse ver as conseqüências de seu ato pela
aparência, na superfície do espelho, na superfície do texto de Ernestinho. Daí a
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importância para o estudo de Eça de Queirós de repensar as categorias morais
estabelecidas pelo eixo Flaubert/Baudelaire, sustentadas, como vimos, por Machado de
Assis na sua crítica desfavorável de O primo Basílio. Categorias como: lucidez, remorso,
expiação, consciência do mal, etc.
A arte de Eça de Queirós encontra nesse gosto pelo exterior, pela superfície a sua
modernidade, na medida em que se liberta do compromisso com a introspecção, vivendo
a profundidade da pele, para usar de uma expressão de Jean Cocteau. Ou ainda, a
profundidade do desdobramento, como veremos logo adiante.
Por exemplo, no Capítulo VII, quando Luisa vai a caminho do Paraíso para
encontrar Basílio, esbarra na rua por acaso com Ernestinho. Este, depois de se queixar
de novo do empresário, confessa a Luisa que finalmente resolveu perdoar sua heroína,
dando um posto de embaixador no estrangeiro ao marido. Primeiro passo para certa
intranqüilidade no espírito de Luisa quando encontra seu amante:
Luisa entrou no Paraíso muito contrariada. Contou o encontro [com
Ernestinho] a Basílio. Ernestinho era tão tolo! Podia mais tarde falar
naquilo, citar a hora, perguntarem-lhe quem era a amiga do Porto...
— Não, realmente, é imprudente vir assim tantas vezes. Era melhor não vir
tanto. Pode-se saber...

Nesta mesma linha de raciocínio, vemos que bem mais tarde, no Capítulo IX,
quando Luisa pensa nas reações que pode ter seu marido quando descobrir o adultério, o
quadro que cria imaginariamente é inspirado pelo Jorge que conheceu no Capítulo II,
intransigente e rancoroso diante do personagem criado por Ernestinho:
O que faria ele se soubesse? Matá-la-ia? Lembravam-lhe as suas palavras
muito sérias, naquela noite, quando Ernestinho contara o final do seu
drama.

O círculo que se estabelece em torno dos personagens de O primo Basílio e da
peça “Honra e paixão” vai se estreitando cada vez mais, organizando quase que por
completo a vida imaginária de Luisa. Daquela espécie de desdobramento pelo reflexo,
passamos a uma forma de simbiose, onde os personagens do romance perdem a sua
identidade e se perdem nas máscaras dos personagens da peça de Ernestinho, atores
que são, e nos meandros da intriga estabelecida pelo Dumas Filho de Portugal. O terceiro
sonho de Luisa é completamente dominado pela idéia de teatro, peça, Ernestinho: Luisa
encontra-se como atriz, interpretando o papel da heroína de “Honra e paixão”, e sob os
traços do conde ela reconhece e reconhecemos Basílio. E no final aparece Jorge, o
marido, que apesar da modificação imposta à peça pelo autor, representa seu papel de
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acordo com a versão primitiva, visto que se vinga da esposa infiel. Se o autor,
Ernestinho, já tinha perdoado a esposa na peça, o mesmo autor, no sonho da atriz, ainda
continuava se vingando. Como exemplo, aqui vão algumas frases extraídas da longa
passagem do sonho:
Ela [Luisa] estava no palco; era atriz; debutava no drama de Ernestinho; e
toda nervosa via diante de si na vasta platéia sussurrante, fileiras de olhos
negros e acesos, cravados nela com furor. [...] Basílio repetia no palco,
sem pudor, os delírios libertinos do Paraíso! Como consentia ela? [...] e viu
Jorge, Jorge que se adiantava, vestido de luto, de luvas pretas, com um
punhal na mão; a lâmina reluzia — menos que os olhos dele.

À medida que o romance vai-se fechando, isto é, dentro da técnica romanesca do
século XIX, à medida que se aproxima o momento da morte do herói ou da heroína, mais
concreta se torna a peça de Ernestinho. No antepenúltimo capítulo, estréia a peça,
obtendo grande êxito. Luisa, já atacada por estranha e indefinida doença, não pôde
presenciar o sucesso do amigo, mas este vem visitar o casal para lhes dar as boas novas.
Num certo momento, a conversa centraliza-se em Jorge e, pela primeira vez, o
dramaturgo comunica-lhe que tinha mudado de idéia com relação ao quinto ato da peça
(conversa que repete precedente diálogo entre Ernestinho e Luisa). O autor de “Honra e
paixão” comparece, de novo, como anteriormente no caso de Luisa antes de sua visita ao
Paraíso, para ativar o processo de conscientização do problema que enfrenta
caladamente Jorge, emprestando-lhe certa insegurança que vem substituir a tranqüilidade
que tinha encontrado na inconsciência da paixão. Como numa tragédia grega, é neste
momento, diante de um estímulo exterior, que Jorge compreende que tinha mudado sua
maneira de pensar. O diálogo estabelecido por Eça é revelador:
— O Jorge é que queria que eu desse cabo dela — disse Ernestinho, rindo
totalmente. — Não se lembra, naquela noite...
— Sim, sim — fez Jorge, rindo também, nervosamente.
— O nosso Jorge — disse com solenidade o Conselheiro — não podia
conservar idéias tão extremas. E decerto a reflexão, a experiência da
vida...
— Mudei, Conselheiro, mudei — interrompeu Jorge.

Esse processo narrativo que vimos analisando — a presença no interior do
romance de uma outra obra de ficção que reproduz o romance, ou ainda o fato de que o
romancista dramatiza dentro do romance, isto é, ao nível dos personagens, o seu ideal —
coloca de imediato Eça de Queirós e O primo Basílio ao lado de uma série de outras
obras. André Gide talvez seja o primeiro que tenha chamado a atenção para o fenômeno
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que, segundo ele, se encontra tanto na pintura (refere-se aos pintores flamengos e a
Velásquez), quanto no teatro (“Hamlet”). Na necessidade de uma etiqueta, compara-o ao
processo que encontramos na confecção dos escudos (a “mise-en-abyme”), onde um
ponto central reproduz, em miniatura, o conjunto do escudo. Conclui o autor de Os
moedeiros falsos:
Gosto muito de encontrar transposto, numa obra de arte, para a escala dos
personagens, o próprio motivo desta obra. Nada a ilustra melhor e
estabelece com mais segurança todas as proporções do conjunto.

Este talvez seja o fado e a originalidade das melhores obras escritas nas culturas
dependentes de outra cultura: a meditação sobre a obra anterior conduz o artista lúcido à
transgressão ao modelo. A transgressão à Madame Bovary concretiza-se em O primo
Basílio, não tanto na mudança do título, o que poderia à primeira vista nos dar a
impressão que Eça queria mudar o ponto de vista da narração, passando da esposa
adúltera para o amante, mas existe a partir da criação de Ernestinho, autor também, cujo
projeto se assemelha, na dialética do título, honra/paixão, ao projeto de Eça e ao drama
de Luisa e de Jorge. Eça de Queirós faz com que seus personagens tomem
conhecimento de seu destino antes que se entreguem às aventuras que os esperam; faz
com que tomem consciência de suas ações por um processo de reflexo e de
desdobramento; faz finalmente com que Luisa experimente a dor do remorso e da
expiação oniricamente, por um processo de simbiose, em que um corpo se entrega à
máscara de outro, máscara que nada mais é do que a cópia fiel de seu rosto, e faz com
que encontre no sonho a catarse necessária para continuar sua sobrevivência. Nesta fase
de simbiose onírica, o drama da adúltera não se articula mais no plano da lucidez, mas é
transportado para o imaginário e para o inconsciente.
No eixo do imaginário e do inconsciente também aí encontramos o suplemento que
extrapola a problemática do devaneio, do bovarysmo, encontrado no romance de
Flaubert. Em Madame Bovary e também em O primo Basílio, como muito bem analisou
René Girard, com a ajuda do ensaio de Gaultier, o devaneio propicia uma das formas
agudas do desejo triangular. A imaginação de Bovary, totalmente invadida por suas
leituras romanescas, estabelece o elemento mediador entre ela e o objeto amoroso que
cobiça. Em Eça, repetimos, tal processo também se encontra, e havíamos assinalado que
seria a parte “invisível” de sua obra, e bastaria que citássemos esta frase “Ia, enfim, ter
ela própria aquela aventura que lera tantas vezes nos romances amorosos!” Mas como o
romancista português foi além do seu modelo na idealização de Ernestinho que escreve
“Honra e paixão”, também ele enriquece o modelo flaubertiano com a introdução do
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onírico.
O onírico passa a ser o veneno segregado em silêncio pela cauda do escorpião,
cauda que era instrumento de defesa e de ataque, e que, diante do círculo de fogo,
previsão da morte, diante da ausência instaurada por Basílio, pela sua partida, diante da
agressividade pusilânime do marido, lentamente se volta contra o próprio corpo, instilando
nele gota a gota o líquido que caladamente fabricava, o veneno do remorso, purgação
noturna que não chega a aflorar os momentos do dia, da luz, da consciência. Se o
devaneio propiciava o desejo, a consumação do prazer, os momentos inesquecíveis do
Paraíso, já o onírico nada mais é do que a tomada do poder por parte do remorso que,
pouco a pouco, vai estabelecendo seu reino no corpo liberto pelo gozo, pela
desobediência ao código imposto pela sociedade, seu reino que é a tortura e o suplício da
lei dos homens. Madame Bovary encontra a punição no arsênico, enquanto Luisa, como
um escorpião, se debate contra o veneno segregado pela vida noturna do inconsciente.
Seria ridículo querer emprestar a Luisa a lucidez de Baudelaire, “a consciência no
mal”, expressa pelo famoso dístico:
Tête-à-tête sombre et limpide
Qu'un coeur devenu son miroir.76

Luisa, em sua mediocridade de lisboeta burguesa, vive em toda sua plenitude o
único drama que pode viver, a inconsciência no mal.
A obra visível de Flaubert e de Eça de Queirós encontram-se finalmente, enlaçamse, complementam-se e organizam-se harmonicamente no espaço literário europeu da
segunda metade do século XIX. O invisível num é o visível no outro, e vice-versa. O
trabalho subterrâneo de Eça se lança audaciosamente por entre as fronteiras do pequeno
Portugal e se inscreve com o suicídio de um escorpião no firmamento europeu.
[1970]
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A CRISE DA LITERATURA COMPARADA

O mundo (ou antes nosso mundo) está num estado de crise permanente desde,
pelo menos, o ano de 1914. A erudição literária, em seus ramos menos violentos e
silenciosos, foi dilacerada por conflitos de métodos, desde mais ou menos a mesma
época. As velhas certezas da erudição do século XIX, sua ingênua crença na acumulação
de fatos, de quaisquer fatos, na esperança de que esses tijolos seriam utilizados na
construção da grande pirâmide do saber, sua confiança na explicação das causas,
segundo o modelo das ciências naturais, foram violentamente desafiadas, mesmo antes:
por Croce na Itália, por Dilthey e outros na Alemanha. Assim nenhuma alegação pode ser
feita de que os anos recentes foram excepcionais ou mesmo de que a crise da erudição
literária atingiu em qualquer parte um ponto de solução ou mesmo de temporária
acomodação. Não obstante, é necessário fazer um reexame de nossos objetivos e
métodos. Há algo de simbólico na morte, durante a última década, de vários dos mestres:
Van Tieghem, Farinelli, Vossler, Curtius, Auerbach, Carré, Baldensperger e Spitzer.
O mais sério sinal do precário estado de nosso estudo é o fato de que não foi
capaz de estabelecer um objeto de estudos distinto e uma metodologia específica.
Acredito que os pronunciamentos programáticos de Baldensperger, Van Tieghem, Carré e
Guyard malograram nesta tarefa essencial. Sobrecarregaram a literatura comparada com
uma metodologia obsoleta e sobre ela deitaram a mão mortal do factualismo, do cientismo
e do relativismo histórico do século XIX.
A literatura comparada tem o imenso mérito de combater o falso isolamento das
histórias literárias nacionais: está obviamente certa (e tem apresentado um acúmulo de
provas para apoiar isto) na sua concepção de uma tradição ocidental coerente de
literatura, entretecida numa rede de inúmeras inter-relações. Mas duvido que a tentativa
de distinguir literatura
244
“comparada” de literatura “geral”, feita por Van Tieghem, possa ser bem-sucedida. De
acordo com Van Tieghem, a literatura “comparada” está confinada ao estudo de interrelações entre duas literaturas, enquanto a literatura “geral” se interessa pelos
movimentos e estilos que abrangem várias literaturas. Não resta dúvida de que esta
distinção é totalmente insustentável e impraticável. Por que, digamos, deveria a influência
de Walter Scott na França ser considerada literatura “comparada”, enquanto um estudo
do romance histórico durante a época romântica seria literatura “geral”? Por que
deveríamos distinguir entre um estudo da influência de Byron sobre Heine e o estudo do
77
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byronismo na Alemanha? A tentativa de comprimir a “Literatura comparada” em um
estudo do “comércio externo” de literaturas é decerto infeliz. A literatura comparada seria,
em matéria de estudo, um grupo incoerente de fragmentos sem ligação: uma rede de
relações constantemente cortadas e separadas de todos significativos. O comparatista
como comparatista neste sentido restrito podia estudar apenas fontes e influências,
causas e efeitos, e estava mesmo impedido de investigar uma única obra de arte na sua
totalidade, uma vez que nenhuma obra pode ser reduzida inteiramente a influências
estrangeiras ou considerada como ponto de irradiação de influência somente para países
estrangeiros. Imaginemos se semelhantes restrições fossem impostas ao estudo da
história da música, das belas-artes, da filosofia! Poderia haver um congresso ou mesmo
um periódico exclusivamente dedicado a um mosaico de questões, como, digamos, a
influência de Beethoven na França, a de Rafael na Alemanha, mesmo a de Kant na
Inglaterra? Estas disciplinas conexas foram muito mais sábias: há musicólogos,
historiadores da arte, historiadores da filosofia que não pretendem que existam disciplinas
especiais como pintura, música e filosofia comparadas. A tentativa de erguer cercas
artificiais entre literatura comparada e geral deve fracassar porque a história literária e a
erudição literária têm um objeto: a literatura. O desejo de confinar a “literatura comparada”
ao estudo do “comércio exterior” de duas literaturas constrange-a a interessar-se por
exterioridades, por escritores de segunda ordem, por traduções, livros de viagens,
“intermediários”; em suma, torna a “literatura comparada” uma mera subdisciplina que
investiga dados a respeito de fontes estrangeiras e reputações de escritores.
A tentativa de separar não só o tema, mas também os métodos da literatura
comparada fracassou até mesmo mais
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fragorosamente. Van Tieghem estabeleceu dois critérios que supostamente distinguem a
literatura comparada do estudo das literaturas nacionais. A literatura comparada
interessa-se, diz-nos ele, pelos mitos e lendas que cercam os poetas e se preocupa com
autores menores e sem nenhum valor literário. Mas é impossível ver por que o estudioso
de uma literatura nacional isolada não deveria fazer o mesmo: a imagem de Byron ou de
Rimbaud na Inglaterra ou na França foi descrita com êxito sem muita relação com outros
países e, digamos, Daniel Mornet na França ou Josef Nadier na Alemanha mostraram-nos
que se pode escrever história literária nacional dando toda atenção a escritores efêmeros
e esquecidos.
Tampouco podem convencer ninguém as tentativas recentes de Carré e Guyard,
de alargar de súbito o escopo da literatura comparada, a fim de incluir o estudo das
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ilusões nacionais, das idéias fixas, que as nações têm umas das outras. Pode ser
muito bom ouvir falar das concepções que os franceses têm a respeito da Alemanha ou
da Inglaterra — mas é tal estudo ainda erudição literária? Não é antes um estudo de
opinião pública útil, por exemplo, para um diretor de programa em Voz da América e
análogos em outros países? A psicologia nacional, a sociologia, como o estudo literário,
nada mais são do que um ressurgimento da velha Stoffgeschichte. “A Inglaterra e o inglês
no romance francês” é dificilmente melhor do que “o irlandês no teatro inglês” ou “o
italiano no drama elizabetano”. Esta extensão da literatura comparada implica o
reconhecimento da esterilidade do tema comum — mas à custa de dissolver a erudição
literária em psicologia social e história cultural.
Todos esses tropeços só serão possíveis porque Van Tieghem, seus precursores e
seguidores concebem o estudo da literatura em termos do factualismo positivista do
século XIX, como um estudo de fontes e influências. Acreditam em explicação causal, no
esclarecimento trazido por fazer remontar motivos, temas, personagens, situações,
enredos, etc. alguma outra obra cronologicamente precedente. Acumularam uma
quantidade enorme de paralelos, semelhanças e por vezes identidade, mas raramente
indagaram o que estas relações devem indicar, a não ser que um escritor conheceu e leu
outro. As obras de arte, porém, não são simplesmente somas de fontes e influências: são
conjuntos em que a matéria-prima provinda de qualquer parte deixa de ser matéria inerte
e é assimilada numa nova estrutura. A explicação causal leva apenas a um regressus ad
infinitum e além disso, em literatura, quase
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nunca parece conseguir inequivocamente estabelecer o que se consideraria a primeira
exigência de qualquer relação causal: “quando ocorre X deve ocorrer Y”. Não tenho
certeza de que algum historiador da literatura nos tenha dado prova de relação tão
necessária ou de que ele mesmo tivesse podido fazê-lo, uma vez que é impossível o
isolamento de tal causa tratando-se de obras de arte, que são todos concebidos na livre
imaginação, cuja integridade e significado serão violados, se os fragmentarmos em fontes
e influências.
O conceito de fonte e influência tem sem dúvida preocupado os mais sofisticados
profissionais da literatura comparada. Por exemplo, Louis Cazamian, comentando o livro
Goethe en Anglaterre de Carré, vê que “não há certeza de que esta ação particular fez
esta diferença particular”.
Alega que M. Carré está errado em dizer que “Goethe provocou indiretamente o
movimento

romântico

inglês”,

simplesmente

porque

Scott

traduziu

Goetz

von

78

Berlichingen.
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Mas Cazamian pode apenas acenar para a idéia, familiar desde

Bergson, de fluxo e de formação. Recomenda o estudo da psicologia individual ou coletiva
que, com Cazamian, significa uma teoria elaborada e totalmente inverificável das
oscilações do ritmo da alma nacional inglesa.
Do mesmo modo, também Baldensperger, na sua introdução programática ao
primeiro número da Revue de Littérature Comparée (1921), viu o beco sem saída da
cultura literária preocupada em traçar a história dos temas literários. Não se pode nunca
estabelecer, admite ele, seqüências claras e completas. Rejeita também o rígido
evolucionismo proposto por Brunetière. Mas pode substituí-lo somente pela sugestão de
que o estudo literário deveria ser ampliado para incluir autores menores e dar atenção a
avaliações contemporâneas. Brunetière preocupa-se por demais com obras-primas.
“Como podemos saber que Gessmer desempenhou um papel na literatura geral, que
Destouches encantou os alemães mais do que Molière, que Delille foi considerado em
seu tempo um poeta tão sublime e perfeito como Victor Hugo foi mais tarde e que
Heliodoro teve tanto valor talvez como Esquilo na herança da antiguidade?” (p. 24). O
remédio de Baldensperger é assim de novo consideração pelos
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autores menores e pelos estilos passados do gosto literário. Um relativismo histórico está
implícito: deveríamos estudar os modelos do passado a fim de escrever história literária
“objetiva”. A literatura comparada deveria plantar-se “por trás dos cenários e não na frente
do palco”, como se em literatura a peça não fosse a coisa. Como Cazamian,
Baldensperger refere-se ao vir-a-ser de Bergson, ao movimento incessante, ao “reino da
variação universal”, para o qual cita ele um biólogo como paralelo. Na conclusão de seu
manifesto, Baldensperger proclama abruptamente que a literatura comparada é uma
preparação para um Novo Humanismo. Pede-nos que verifiquemos a disseminação do
ceticismo de Voltaire, da fé de Nietzsche no super-homem, do misticismo de Tolstói:
saber por que um livro considerado clássico em uma nação é rejeitado como acadêmico
em outra, por que uma obra desprezada em um país é admirada em outro. Espera que
tais pesquisas fornecerão à nossa humanidade perturbada “um núcleo menos incerto de
valores comuns” (p. 29). Mas por que deveriam tão eruditas pesquisas da difusão
geográfica de certas idéias levar a algo como uma definição do patrimônio da
humanidade? E mesmo se tal definição do núcleo comum fosse auspiciosa e geralmente
aceita, significaria um real Novo Humanismo?
Há um paradoxo na motivação psicológica e social da “literatura comparada” como
78 “Goethe en Angleterre, quelques réflexions sur les problèmes d'influence”, Revue Germanique, 12 (1921), 374-75.
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vem sendo praticada nos últimos cinqüenta anos. A literatura comparada surgiu como
reação contra o estreito nacionalismo de muita cultura do século XIX, como um protesto
contra o isolacionismo de muitos historiadores das literaturas francesa, alemã, italiana,
inglesa, etc. Foi cultivada muitas vezes por homens que se mantinham na encruzilhada
das nações ou, pelo menos, nas fronteiras de uma nação. Louis Betz nasceu em Nova
Iorque, de pais alemães, e foi para Zurique aprender e ensinar. Baldensperger era de
origem lorena e passou um ano decisivo em Zurique. Ernst Robert Curtius era aisaciano,
convicto da necessidade de uma melhor compreensão germano-francesa. Arturo Farinelli
era italiano de Tremo, então ainda “irridenta”, e ensinou em Innsbruck. Mas este genuíno
desejo de servir como mediador e conciliador entre nações foi muitas vezes toldado e
distorcido pelo fervoroso nacionalismo da época e da situação. Lendo a autobiografia de
Baldensperger, Une vie parmi d'autres (1940, na realidade escrita em 1935), sentimos o
impulso patriótico básico por trás de toda a sua atividade: seu orgulho em repelir a
propaganda
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germânica em Harvard, em 1914, em recusar um encontro com Brandes em Copenhague,
em ir à Estrasburgo libertada em 1920. O livro de Carré sobre Goethe na Inglaterra
contém uma introdução na qual se argumenta que Goethe pertence ao mundo inteiro e à
França em particular como filho da Renânia. Depois da Segunda Guerra Mundial, Carré
escreveu Les Écrivains français et le mirage allemand (1947), onde tentou mostrar como o
francês nutriu ilusões a respeito das duas Germânias e sempre foi logrado ao final. Ernst
Robert Curtius pensou que seu primeiro livro, Die literarischen Wegbereiter des neuen
Frank-reichs (1918) fosse uma ação política, uma instrução para a Alemanha. No pósescrito da nova edição escrita em 1952, Curtius declarou que seu conceito antigo da
França era uma ilusão. Romain Rolland não foi a voz da nova França como tinha
pensado. Como Carré, Curtius descobriu uma “miragem”, mas desta vez foi uma mirage
francesa. Mesmo naquele livro anterior havia Curtius definido sua concepção de um bom
europeu: “Eu só conheço uma maneira de ser um bom europeu: possuir a alma de sua
nação com vigor e aproximá-la com vigor de tudo que há de ruim na alma das outras
nações, amigas ou inimigas.”79
Recomenda-se uma política da força cultural: tudo serve apenas à força da própria
nação.
Não estou sugerindo que o patriotismo desses estudiosos não fosse bom ou certo,
79 Französischer Geist im Zwanzigsten Jahrhundert (Berna, 1952), p 237.
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ou mesmo de grandes aspirações. Reconheço os deveres cívicos, a necessidade de
tomar decisões, de tomar partido nas lutas de nosso tempo. Conheço a sociologia do
conhecimento de Mannheim, sua Ideologia e Utopia, e compreendo que uma prova de
motivação não invalida a obra de um homem. Desejo distinguir claramente esses homens
dos vis corruptores da erudição na Alemanha nazista ou dos doutrineiros políticos da
Rússia que, por algum tempo, declararam a “literatura comparada” tabu e chamavam a
qualquer um que dissesse, em impresso, que Pushkin extraiu a história de “O Frango de
Ouro”, de Washington Irving “um cosmopolita, apátrida bajulador do Ocidente”.
Contudo, esta motivação basicamente patriótica de muitos estudos de literatura
comparada na França, na Alemanha, na Itália, e assim por diante, levou a um estranho
sistema de escrituração mercantil cultural, a um desejo de acumular créditos para uma
nação, provando tantas influências quanto possíveis sobre outras nações ou, mais
sutilmente, provando que sua nação assimilou e “compreendeu” um mestre estrangeiro
mais perfei249
tamente que qualquer outra. Isto vem quase ingenuamente exposto no sumário do
pequeno manual de M. Guyard para estudantes: contém ele espaços nitidamente vazios
para as thèses não escritas sobre Ronsard na Espanha, Corneille na Itália, Pascal na
Holanda, etc.80 Este tipo de expansionismo cultural pode ser encontrado mesmo nos
Estados Unidos que, em geral, tem ficado, em pane, imune a ele, porque tem menos de
que orgulhar-se e, em parte, porque se interessou menos por política cultural. Contudo a
excelente Literary History of the United States, escrita em colaboração (ed. R. Spiller, E.
Thorp, e outros, 1948) proclama entusiasticamente que Dostoievski é seguidor de Poe e
mesmo de Hawthorne. Arturo Farinelli, comparatista dos mais genuínos, descreveu esta
situação num artigo com que contribuiu para as Mélanges Baldensperger (1930),
intitulado “Gl'influssi letterari e l'insuperbire delle nazioni”. Farinelli comenta muito a
propósito o absurdo de tais computações de riqueza cultural, de todo o cálculo de credor
e devedor em matéria de poesia. Esquecemo-nos de que “os destinos da poesia e da arte
são cumpridos apenas na vida íntima e nos acordes secretos da alma”.81 Num
interessante artigo, o Professor Chinard muito oportunamente pronunciou o princípio de
“não deve” na comparação das literaturas e citou bela passagem de Rabelais, a respeito
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de um mundo ideal sem devedores e credores.

Uma demarcação artificial de temas e metodologia, um conceito mecanicista de
fontes e influências, uma motivação por nacionalismo cultural, por mais generosa que seja
— parecem-me sintomas da crise da literatura comparada há muito deflagrada.
É necessária uma reorientação total em todas essas três direções. A demarcação
artificial entre literatura “comparada” e literatura “geral” deveria ser abandonada. Literatura
“comparada” tornou-se um termo estabelecido para qualquer estudo de literatura que
transcenda os limites de uma literatura nacional. Não adianta censurar a impropriedade
do termo e insistir em que deveria chamar-se “estudo comparativo da literatura”, uma
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vez que toda a gente compreende a elipse. Literatura “geral” não pegou, pelo menos em
inglês, possivelmente porque tem ainda sua obsoleta conotação de referir-se a poética e
teoria. Pessoalmente gostaria que pudéssemos simplesmente falar do estudo da literatura
ou da cultura literária e que houvesse, como Albert Thibaudet propôs, professores de
literatura, justamente como há professores de filosofia e de história e não de história da
filosofia inglesa, embora o indivíduo possa muito bem especializar-se neste ou naquele
período ou país, ou mesmo em um autor particular. Felizmente, ainda não temos
professores de literatura inglesa do século XVIII ou de filologia. Mas a denominação de
nosso assunto é uma matéria institucional de interesse acadêmico no sentido mais literal.
O que importa é o conceito de cultura literária, como uma disciplina unificada, não
estorvada por restrições lingüísticas. Não posso assim concordar com a opinião de
Friederich de que os comparatistas “não podem e não ousam invadir outros territórios”,
isto é, os dos estudiosos da literatura inglesa, francesa, alemã e outras literaturas
nacionais. Nem posso ver como é mesmo possível seguir seu conselho de “não invadir o
território alheio”.83 Não há direitos de propriedade, nem “interesses fixos”, reconhecidos
em cultura literária. Cada um tem o direito de estudar qualquer questão, mesmo se
confinada a uma única obra em uma única língua e todos têm o direito de estudar história,
filosofia ou qualquer outro tópico. Aquele corre, sem dúvida, o risco de ser criticado pelos
especialistas, mas é um risco que tem de assumir. Nós, comparatistas, não quereríamos
impedir que professores ingleses estudassem as fontes francesas de Chaucer, ou
professores franceses estudassem as fontes espanholas de Corneille, etc., uma vez que
nós, comparatistas, não quereríamos que nos impedissem de escrever a respeito de
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tópicos limitados a literaturas especificamente nacionais. Tem-se dado muita
importância à “autoridade”, do especialista que muitas vezes pode ter apenas o
conhecimento bibliográfico ou informação interna, sem ter necessariamente o gosto, a
sensibilidade e a categoria do não-especialista cuja perspectiva mais ampla e cuja
penetração mais sutil podem bem compensar anos de intensa diligência. Não há nada de
presunçoso ou arrogante em advogar uma maior mobilidade e universalidade ideal em
nossos estudos. A concepção totalitária de reservas cercadas com sinais de “não
transpor” deve ser desagradável para uma mente livre. Pode
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surgir apenas dentro dos limites da metodologia obsoleta pregada e praticada pelos
teoristas padronizados de literatura comparada que supõem que os “fatos” têm de ser
descobertos como pepitas de ouro para as quais podemos fazer reivindicações de
prospectores.
Mas a verdadeira erudição literária não se ocupa de fatos inertes, mas de valores e
qualidades. É por isso que não há distinção entre história e crítica literária. Até mesmo o
mais simples problema de história literária requer um ato de julgamento. Mesmo uma
afirmativa como a de que Racine influenciou Voltaire ou Herder influenciou Goethe,
requer, para ser significativa, um conhecimento das características de Racine e Voltaire,
de Herder e Goethe, e daí um conhecimento do contexto de suas tradições, uma atividade
incessante de pensar, comparar, analisar e discriminar que é essencialmente crítica.
Nenhuma história literária jamais foi bem escrita sem um princípio de seleção e uma
tentativa de caracterização e avaliação. Os historiadores da literatura que negam a
importância da crítica são eles próprios críticos inconscientes, geralmente críticos
secundários que simplesmente assumiram modelos tradicionais e aceitaram reputações
convencionais. Uma obra de arte não pode ser analisada, caracterizada e avaliada sem
recorrer-se a princípios críticos, por mais inconscientemente mantidos e obscuramente
formulados. Norman Foerster, num livro ainda válido, The American Scholar, afirmou
convincentemente que o historiador da literatura “deve ser crítico a fim de ser
historiador.”84 Em cultura e teoria literária, a crítica e a história colaboram para realizar sua
tarefa central: descrição, interpretação e avaliação de uma obra de arte ou de qualquer
grupo de obras de arte. A literatura comparada que, pelo menos com seus teóricos
oficiais, tem evitado esta colaboração, apegando-se às “relações factuais”, fontes e
influências, intermediários e reputações como seus únicos tópicos, terá de encontrar seu
caminho de volta à grande corrente da erudição literária e da crítica contemporâneas. Em
84
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seus métodos e reflexões metodológicos, a literatura comparada tornou-se, para dizêlo com todo o rigor, uma represa estagnada. Podemos pensar em muitos movimentos e
grupos culturais e críticos durante este século completamente diversos em seus objetivos
e métodos — Croce e seus seguidores na Itália, o formalismo russo e seus ramos e
desenvolvimentos na Polônia e na Tchecoslováquia, a
252
Geistesgeschichte e estilística alemãs que acharam tanto eco nos países de fala
espanhola, a crítica existencialista francesa e alemã, a “Nova Crítica” americana, a crítica
mítica inspirada pelos modelos arquétipos de Jung, e mesmo a psicanálise freudiana e o
marxismo: todos, quaisquer que sejam suas limitações e deméritos, unidos numa reação
comum contra o factualismo exterior e o atomismo que estão ainda entravando o estudo
da literatura comparada.
A erudição literária de hoje necessita em primeiro lugar dar-se conta da
necessidade de definir sua matéria e seu objetivo. Deve distinguir-se do estudo da história
das idéias, ou de conceitos e sentimentos religiosos e políticos, muitas vezes sugeridos
como alternativas para estudos literários. Muitos homens eminentes em erudição literária
e particularmente em literatura comparada não estão em absoluto realmente interessados
em literatura, mas na história da opinião pública, dos relatos de viajantes, das idéias a
respeito do caráter nacional — em suma, na história da cultura geral. Ampliaram tanto e
tão radicalmente o conceito de estudo literário que ele se identifica com toda a história da
humanidade. Mas a erudição literária não fará nenhum progresso, metodologicamente, a
menos que determine estudar a literatura como um assunto distinto de outras atividades e
produções do homem. Em conseqüência, devemos encarar o problema da “literariedade”,
o ponto central do debate da estética, a natureza da arte e da literatura.
Em tal concepção de erudição literária, a própria obra de arte literária será o foco
necessário e nós reconheceremos que estudamos diferentes problemas, quando
examinamos as relações de uma obra de arte com a psicologia do autor ou com a
sociologia de sua sociedade. A obra de arte, afirmei, pode ser concebida como uma
estrutura estratificada de sinais e significados, totalmente distinta dos processos mentais
do autor na época da composição e conseqüentemente das influências que possam ter
formado seu pensamento. Há o que foi com razão chamado um “hiato ontológico” entre a
psicologia do autor e uma obra de arte, entre a vida e a sociedade por um lado e o objeto
estético. Chamei o estudo da obra de arte “intrínseco” e de suas relações com o espírito
do autor, com a sociedade, etc., “extrínseco”. Contudo, esta distinção não pode significar
que as relações genéticas deveriam ser ignoradas ou mesmo desprezadas ou que o
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estudo intrínseco é mero formalismo ou esteticismo sem importância. Precisamente o
conceito, cuidadosamente elaborado, de
253
uma estrutura estratificada de sinais e significados, tenta superar a velha dicotomia de
conteúdo e forma. O que se chama geralmente de “conteúdo” ou “idéia” em uma obra de
arte está incorporado à estrutura dela como parte de seu “mundo” de significados
projetados. Nada estaria mais longe de minha intenção do que negar a relevância
humana da arte ou levantar uma barreira entre história e estudo formal. Embora tenha
aprendido com os formalistas russos e os Stilforscher (eruditos) alemães, não tenciono
limitar o estudo da literatura nem ao estudo do som, do verso e dos recursos de
composição, nem aos elementos de dicção e sintaxe; nem desejo equiparar a literatura à
linguagem. Na minha concepção esses elementos lingüísticos formam, por assim dizer,
as duas camadas fundamentais: a camada do som e a das unidades de significação. Mas
delas emerge um “mundo” de situações, de personagens e acontecimentos, o qual não
pode ser identificado com nenhum elemento lingüístico isolado ou, sobretudo, com
nenhum elemento da forma externa ornamental. A única concepção certa parece-me ser
a concepção decididamente “holística”, que vê a obra de arte como uma totalidade
diversificada, como uma estrutura de signos, que implicam e exigem significados e
valores. Tanto um antiquarismo relativista como um formalismo exterior são tentativas
errôneas de desumanizar o estudo da literatura. A crítica não pode e não deve ser
expulsa da erudição literária.
Realizando-se esta mudança e libertação, esta reorientação para a teoria e para a crítica,
para a história crítica, o problema da motivação se resolverá por si mesmo. Podemos
ainda permanecer bons patriotas e mesmo nacionalistas, mas o sistema do débito e do
crédito cessará de ter importância. As ilusões a respeito da expansão cultural podem
desaparecer como também as ilusões a respeito da reconciliação mundial pela erudição
literária. Aqui, na América do Norte, olhando de aquém-mar para a Europa como um todo,
podemos facilmente alcançar certa isenção, embora tenhamos de pagá-la ao preço de
desenraizamento e exílio espiritual. Mas uma vez que concebamos a literatura não como
um argumento na luta de prestige cultural ou com uma mercadoria de comércio exterior,
ou mesmo um indicador de psicologia nacional, obteremos a única verdadeira
objetividade que o homem pode adquirir. Não será um cientismo neutro, um relativismo
indiferentemente e um historicismo, mas uma confrontação com os objetos em sua
essência: uma contemplação desapaixonada mas intensa que levará a uma análise e
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finalmente a julgamentos de valor. Uma vez que captemos a natureza da arte e da
poesia, sua vitória sobre a mortalidade e o destino humanos, sua criação de um novo
mundo da imaginação, as vaidades nacionais desaparecerão. Surge o homem, o homem
universal, o homem de toda parte e de qualquer tempo, em toda a sua variedade, e a
erudição literária deixa de ser um passatempo de antiquário, um cálculo de créditos e
débitos nacionais e mesmo um mapeamento de redes de relações. A erudição literária
torna-se um ato da imaginação, como a própria arte, e assim preservará e criará os mais
altos valores da humanidade.
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LITERATURA COMPARADA

Eis aqui quase cume da cabeça
De Europa toda....
...................................................
Este quis o Céu justo que floreça
Nas armas contra o torpe Mauritano.
CAMÕES — Lus. III.

Não seria tarefa inglória, ao meu parecer, para os que estudam a literatura geral,
outra pesquisa mais substancial e difícil, mais sutil e mais tênue que a da psicologia e
crítica dos grandes autores.
Refiro-me à literatura comparada: mas não a essa em que se cotejam e se
confrontam escritores de várias raças e estirpes. Pouco importam (à luz em que estou
agora) os influxos recíprocos entre os homens de gênio, o quanto influiu Petrarca em
Camões, Cervantes em Heine, Plauto em Moliére.
Refiro-me, diversamente, a um aspecto essencial da crítica histórica que há mister
fundar e desenvolver.
133
Ao tempo da revolução romântica estudaram-se as nascentes e caudais da poesia
e da prosa popular. Que resultado se viu? Verificou-se, enfim, a existência de uma
literatura inconsciente, não escrita, secular e medieva, arcaica e nova, jovem e eterna,
com os seus poetas anônimos, filósofos, anexiristas, cavaleiros e enamorados fanáticos e
crentes ou desenganados.
Anda, pois, correndo, por debaixo das letras, uma literatura de origem medieval
pelo mesmo ou semelhante leito em que fluem as línguas de hoje como desenvoluções
do latim e fragmentos daquela civilização imperial que encheu os últimos séculos da
Antigüidade.
Versos, lendas, façanhas e sabedorias, contaram-se e recontaram-se por toda a
parte, andaram e sorriram por todas as bocas, choraram por todos os olhos... e romperam
fronteiras, rasgaram rios e montanhas e vingaram dilatados desertos ou mares.
Na elaboração da Idade Média houve, pois, uma literatura comum, como havia uma
cristandade e um latim para todos. Ondeou o mesmo pensamento artístico, lá alteroso,
aqui simples ou rude. Causas ignotas e irreprimíveis como tempestades de vento,
levaram por todo esse aqui e esse além as mesmas vozes de amor, de ternura e de
feiticismo na canção, na fábula e na epopéia.
134
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Admitida, pois, e quem há de recusá-la? uma literatura orgânica, popular,
espontânea, quisera eu que lhe traçassem as fronteiras e me dissessem em que
proporção dela se afasta essa outra literatura nossa, erudita, refletida, artificial,
tardiamente criada, sobreposta e dobrada sobre a grande arte popular.
Porque a verdade há de ser que existem duas literaturas, como há duas línguas em
uma só: a orgânica e profunda e a reconstrutora, renascencial que se convizinha à do
vulgo.
E, para falar verdade, que vale a nossa diante daquela? Que vale um minimun de
reflexão junto àquela montanha do inconsciente?
A Literatura popular, neste sentido da obra inconsciente, talvez nos desse a chave
de muitos enigmas. . .
Nela, em Portugal, não se encontra o epos, como ao norte da França, mas a lira. A
epopéia portuguesa anônima é anterior à nacionalidade, é integralmente de toda a
península, é cristã contra os incréus e formou as gestas do Cid. Talvez por essa razão
profunda a epopéia erudita por excelência, a do Camões, havia de ser mais que nacional,
ibérica e peninsular, porque a Índia ou a América são soluções do mesmo problema do
Oriente, e das duas mesmas nações que, únicas, tinham com Vasco da Gama e Colombo
achado as grandes incógnitas da Terra.
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E é a mesma luta e conquista da Fé e do Império, como nos tempos do Cid.
Os poemas mais estreitamente nacionais, como a Ulisséia, têm muito pouco
daquele inconsciente que é alicerce e é o segredo vital das obras d'arte.
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A fonte do apólogo machadiano da agulha e da linha

A possível fonte do conto “Um apólogo” de Machado de Assis é uma fábula de
Bruno Seabra, publicada no Novo Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro para o Ano
de 1874 (Lisboa: Lallement Frères, 1873, p. 271). O conto machadiano, segundo Galante
de Sousa em sua Bibliografia de Machado de Assis, foi publicado pela primeira vez na
Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, a 1 de março de 1885. Que Bruno Seabra não era
desconhecido de Machado é comprovado pelo artigo que este lhe dedicou quando da
publicação de Flores e frutos, seu melhor livro. Hoje incorporado ao volume Crítica
literária, o artigo foi publicado antes no Diário do Rio de Janeiro (30 de março de 1862).
Bruno Seabra (Pará, 1837 - Bahia, 1876) colaborava, a partir de 1859, na Marmota
Fluminense, onde Machado, na mesma época, dava início à sua carreira. Lá, Bruno
Seabra publicou mesmo um “romance jocoso”, O doutor Pancrácio ou Quadros da vida de
um estudante.
A semelhança do material tratado cremos ser prova bastante das relações entre o
poema e o conto. É interessante notar como, partindo de uma fábula medíocre, o
“professor de melancolia” trabalha a idéia transformando-a numa pequena obra-prima,
carregada de qualidade. É o seguinte o texto de Bruno Seabra:
O ANEL E O DEDAL
O anel disse ao dedal:
-- Tu nunca vais às salas;
de inveja, com razão, do meu valor te ralas:
Compra-te preço vil, mesquinho é o papel, que fazes junto a mim - caro, brilhante anel, -- Traste de luxo vão, do teu valor não fales,
(o dedal respondeu) pois tudo quanto
vales nunca valeras, se eu e agulha minha irmã
levássemos também vida ociosa e vã. –
O anel não replicou. Pura verdade ouvira.
Toma pois um dedal, em vez de anel, Elvira.
Fá-lo beijar a irmã de dia e ao serão,
Verás quantos anéis tais beijos te darão.

(1969)
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Um apólogo
Machado de Assis
Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha:
— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma cousa
neste mundo?
— Deixe-me, senhora.
— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e
falarei sempre que me der na cabeça.
— Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o
meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros.
— Mas você é orgulhosa.
— Decerto que sou.
— Mas por quê?
— É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu?
— Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu?
— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados...
— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás
obedecendo ao que eu faço e mando...
— Também os batedores vão adiante do imperador.
— Você é imperador?
— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante; vai só mostrando o
caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto...
Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se
passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a
costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, e entrou a coser.
Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da
costureira, ágeis como os galgos de Diana — para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha:
— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se
importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima...
A linha não respondia; ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e
ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe
dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais
que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte.
Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile.
Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha
espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama, e
puxava de um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha para
mofar da agulha, perguntou-lhe:
— Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da
elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da
costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá.
Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência,
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murmurou à pobre agulha:
— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí
ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico.
Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça:
— Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária!

Texto extraído do livro “Para Gostar de Ler - Volume 9 - Contos”, Editora Ática - São Paulo, 1984, pág. 59.
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LITERATURA COMPARADA NO BRASIL: disciplina acadêmica e campo de
pesquisa
Gilda Neves Bittencourt87

A Crítica Literária em nosso país, sobretudo aquela praticada no âmbito
universitário, vem reconhecendo cada vez mais, na atualidade, que o comparatismo é
algo inerente aos próprios estudos da Literatura Brasileira, ou, mais especificamente, das
investigações desenvolvidas sobre ela desde o Romantismo. Assim, muito antes de se
instituir entre nós a noção de Literatura Comparada como abordagem metodológica e
estudo sistemático, historiadores e críticos da literatura brasileira, ainda no século XIX, já
a exerciam espontaneamente. Um exemplo típico desta prática é Tobias Barreto, um
apaixonado pela literatura e a cultura alemãs que, além de abrir um curso de literatura
comparada em 1886 no Recife, publicou em jornais vários ensaios críticos, os quais
tencionava reunir num livro intitulado Traços de Literatura Comparada do Século XIX, que
infelizmente não chegou a efetivar.
A fonte dos estudos de Tobias, como não poderia deixar de ser no século XIX,
vinha da Europa, do crítico dinamarquês Georg Brandes, que o pensador brasileiro leu na
sua tradução alemã. Brandes, seguindo a mesma linha dos comparatistas europeus da
época, considerava somente as grandes obras como objetos de análises comparatistas.
Com base nessa idéia de Brandes, Tobias ponderava que a “Literatura Comparada só
podia existir nas nações cultas, pois somente elas tinham obras capazes de resistir ao
confronto severo dos intercâmbios culturais.” (2) Por isso, elegeu a literatura alemã como
o centro das operações comparatistas, demonstrando a sua superioridade sobre as
demais, revelando, nesse juízo valorativo que pressupõe uma forte dependência cultural,
a mesma visão etnocêntrica encontrada nos comparatistas europeus do século XIX.
Se em Tobias Barreto há uma intenção manifesta de fazer comparatismo, em
outros críticos brasileiros do século passado isto ficava implícito na metodologia de
análise adotada, que era invariavelmente a de fazer referências a obras e autores
estrangeiros, conforme assinala Antonio Candido,
como se a capacidade do brasileiro ficasse justificada pela afinidade
tranqüilizadora com os autores europeus, participantes de literaturas
antigas e ilustres, que, além de influírem na nossa, vinham deste modo
dar-lhe um sentimento confortante de parentesco.(3)

A busca de uma filiação segura, capaz de confirmar o status literário dos nossos
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autores era igualmente uma manifestação de uma ótica dependente que buscava
sempre o referencial europeu como parâmetro de avaliação. Esta visão, segundo os
professores Eneida Maria de Souza e Wander Melo Miranda, é decorrente de uma
concepção histórica evolucionista e de uma racionalidade de caráter universalista,
fazendo com que a crítica lastreada nesses pressupostos, “se pautasse pelo modelo
binário que se restringia à comparação exclusiva entre duas culturas, duas literaturas ou
dois autores” (4), mantendo, com isso, a hierarquização entre os termos comparados.
Nos inícios do século XX, os estudos comparatistas dispersos nas obras de críticos
brasileiros adquirem uma feição ligeiramente diferenciada, no que tange às orientações
da chamada “Escola Francesa”. O nome de João Ribeiro é cronologicamente o primeiro a
deslocar essa perspectiva tradicional, ao encarar a literatura comparada como uma
atividade de “crítica histórica” e ao pensar a produção cultural nas suas relações entre o
estrato “culto” (a literatura erudita) e o estrato “espontâneo” (a literatura popular),
sobretudo no ensaio “Literatura Comparada”, incluído em Páginas de estética (1905),
evidenciando uma postura precursora das teses defendidas anos mais tarde por René
Wellek e Austin Warren em sua Teoria da Literatura (1949).(4)
Mais adiante, críticos como Otto Maria Carpeaux, Eugênio Gomes e Augusto
Meyer desenvolveram trabalhos onde o comparatismo ressalta como uma prática quase
inevitável, como se os próprios textos os conduzissem a isto. O primeiro caracterizou-se
sempre por uma visão crítica onde ressalta a inclinação ao confronto e à inserção da obra
no conjunto das produções textuais. Carpeaux buscava sempre, nos textos analisados,
afinidades, elementos comuns e convenções, usando fartamente a comparação, tanto ao
escrever a conhecida História da Literatura Ocidental, como em vários ensaios críticos de
sua extensa obra, preocupando-se sobremodo pela investigação das fontes e pelo
confronto estilístico das obras. Eugênio Gomes rastreou as fontes da obra de Machado de
Assis, em busca de suas influências inglesas. Nesse trabalho, identifica tanto os termos
de contato, de coincidência com autores ingleses, mas aponta também as modificações e
adaptações introduzidas pelo autor brasileiro, refutando assim as acusações de mera
imitação às obras de Swift e Sterne, feitas à obra de Machado, sobretudo pelo crítico e
historiador Sílvio Romero. Augusto Meyer dedicou-se à pesquisa das fontes, sob a
inspiração do trabalho realizado por Ernst Robert Curtius em Literatura Européia e Idade
Média Latina (1948), cuja tradução fora editada pelo Instituto Nacional do Livro por
iniciativa de Meyer. O crítico gaúcho, porém, relativiza a importância de tal metodologia,
pois para ele o mais importante não era mostrar a filiação passiva, ou a coincidência com
um determinado modelo, mas sobretudo destacar as divergências, as ultrapassagens
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criativas, através de uma profunda análise estilística das obras. O que ressalta na
visão crítica de Meyer é sobretudo “a justeza da desconfiança que demonstra em relação
às pesquisas de influências e, principalmente, como se retrai diante dos paralelismos
binários sem caráter interpretativo”(5), num sensível avanço em relação ao tipo de
abordagem utilizada no início do século.
O que se vê, portanto, o comparatismo no Brasil, é uma prática difusa e
espontânea a percorrer os ensaios críticos muito antes do surgimento da Literatura
Comparada como um ramo dos estudos literários, fixado com princípios teóricos
específicos, ou mesmo de sua institucionalização como disciplina acadêmica.
A introdução da Literatura Comparada na Universidade brasileira se deu ainda na
década de 30, com a fundação da Faculdade Paulista de Letras e Filosofia, que previa
uma disciplina de História Comparada das Literaturas Novo-Latinas. Nos anos 40,
aparece pela primeira vez a cadeira de Literatura Comparada, ministrada por Tasso da
Silveira na Faculdade de Filosofia do Instituto Lafayette (depois Faculdade de Filosofia e
Letras do Estado da Guanabara). Tasso é autor do primeiro manual de Literatura
Comparada editado no Brasil (1964), onde condensou os ensinamentos que realizou
como docente, revelando igualmente a sua perfeita adesão aos princípios do francês Van
Tieghen, expressos na obra de 1931 - La Littérature Comparée. Assim sendo, o manual
de Tasso da Silveira assimilou inteiramente as orientações dos mestres franceses, “cuja
receita era pesquisar influências, buscar identidades, ou diferenças, restringindo o
alcance da literatura comparada ao terreno das aproximações binárias e à constituição de
famílias literárias.” (6)
Ainda no âmbito universitário, data de 1945 o aparecimento da primeira tese em
Literatura Comparada, realizada por Antonio de Salles Campos, que estudou as origens e
a evolução dos temas da primeira geração de poetas românticos brasileiros. Nos anos 50,
o professor Fidelino de Figueiredo orientou uma tese sobre temas ingleses na literatura
portuguesa e publicou, na Revista da Universidade de São Paulo, um ensaio sobre
Shakespeare e Garrett.(7)
No quadro da Literatura Comparada brasileira, tanto na sua vertente acadêmica,
como na prática crítica, merece destaque o nome de Antonio Candido de Mello e Souza.
Candido foi o introdutor da disciplina na Universidade de São Paulo e o criador do setor
de Teoria da Literatura e Literatura Comparada, em 1962, tendo ministrado inúmeros
cursos e orientado dissertações de mestrado e teses de doutorado em Literatura
Comparada. Por outro lado, em sua atividade crítica e ensaística, Candido também revela
uma forte inclinação comparatista, manifesta desde os seus primeiros escritos, mas
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explicitada quando da realização de seu conhecido trabalho de história literária, em
Formação da Literatura Brasileira - Momentos Decisivos - (1957), ao definir o conceito de
influência, que considera o instrumento “mais delicado, falível e perigoso de toda crítica,
pela dificuldade em distinguir coincidência, influência e plágio”(8). O problema atinge
proporções mais significativas, segundo Candido, quando a influência assume sentidos
variáveis, exigindo um tratamento também diverso, já que ela pode aparecer “como
transposição direta, mal assimilada, permanecendo na obra ao modo de uma corpo
estranho de interesse crítico secundário” (9), mas pode igualmente adquirir um significado
orgânico, perdendo o caráter de empréstimo, já que é assimilada como elemento próprio,
constituinte de um novo conjunto íntegro. O que preocupa o crítico Antonio Candido são
sobretudo os modos de absorção, de transformação e de afastamento dos modelos
europeus e isso se faz presente em inúmeros trabalhos disseminados em sua extensa
obra, caracterizando assim “uma atitude comparatista intimamente ligada com o Brasil e
que encontra, por isso, uma maneira peculiar e nossa de examinar a questão”.(10)
Seu conhecimento profundo da literatura brasileira e sua intenção de explicar o seu
funcionamento como sistema articulado, levou-o a formular a “dialética do localismo e do
cosmopolitismo”, espécie de “lei de evolução” da nossa vida espiritual. Tal dialética se
manifesta, segundo Candido, de modos diversos: “ora a afirmação premeditada e por
vezes violenta do nacionalismo literário, com veleidades de criar até uma língua diversa;
ora o declarado conformismo, a imitação consciente dos padrões europeus”.(11) Nesse
processo, em que se integram experiência literária e espiritual, manifesta-se uma tensão
permanente entre o dado local (a substância da expressão) e os modelos herdados da
tradição européia (a forma da expressão).
Assim, tanto a nossa produção literária como a atividade crítica manifestaram
sistematicamente essa postura dialética de apreensão do real. Tal atitude, identificada e
definida por Antonio Candido, tem orientado boa parte dos trabalhos comparatistas
desenvolvidos no Brasil. Desse modo, segundo as palavras de Tania Carvalhal, “sua obra
ilustra exemplarmente uma forma legítima de comparatismo no Brasil: a do esforço
empenhado na análise dos processos de transformação da colaboração européia,
examinando como o individual se cruza com o coletivo, para que se possa perceber o que
é peculiar à literatura aqui produzida, na expressão de seu vínculo com o país e a cultura
através da qual ele se faz presente no mundo”.(12)
Assim, o seu discurso crítico pode se constituir num importante ponto de partida
para a busca de um modelo comparatista descolonizado, justamente por se propor a
analisar os mecanismos através do quais uma literatura responde criativamente aos
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impactos recebidos de fora.(13)
Além de pensar as relações interliterárias Brasil/Europa, Candido também tem se
preocupado com a inserção da literatura brasileira no contexto latino-americano, fato que
constitui uma importante vertente do comparatismo aqui praticado. Para o crítico, a
natureza dessas relações transcende o meramente literário por incluir motivações
também de ordem político-ideológica, pois antes de tudo é preciso buscar uma união
entre as nações para nos fortalecer como um conjunto onde coexistam idéias harmônicas
e contrastantes. E, “ao sugerir que a busca das diferenças é tão essencial quanto a das
semelhanças, salienta que importa pensar as relações em termos de América Latina com
a finalidade de criar outras categorias de mediações, que nos possibilitem o encontro, não
fora, mas dentro de nosso próprio território”.(14) Fica superada, desta forma, uma visão
colonizada,

orientada

pelas

dicotomias

centro/periferia,

colonizador/colonizado,

substituída por uma situação de equilíbrio interno.
No final dos anos 60 e início dos 70 houve um importante impulso nos estudos de
Literatura Comparada no Brasil com a introdução dos cursos regulares de pós-graduação,
determinando uma produção mais sistemática de trabalhos de maior fôlego. Caracteriza
essa fase sobretudo a ausência de uma bibliografia teórica consistente em língua
portuguesa, já que as obras disponíveis eram a tradução de La littérature Comparée, de
Guyard, e o manual Literatura Comparada, de Tasso Silveira, que, como vimos
anteriormente, seguia estritamente os princípios do francês Van Tieghen.
Entre os trabalhos desenvolvidos nessa época, alguns se destacam pelo registro
de transformações e diferenças no confronto da literatura brasileira com a européia,
sobretudo por contrariarem uma noção tradicional de influência, oriunda do comparatismo
francês, encarada como débito, filiação, dentro de uma perspectiva etnocêntrica que
privilegia a obra primeira e que considera somente a direção unilateral no sentido do
original à copia, ou do influenciador ao influenciado. Em estudo sobre a história da
Literatura Comparada no Brasil, a profa. Sandra Nitrini, da USP, aponta dois trabalhos
apresentados como teses de doutoramento, onde esses aspectos se fazem presentes. O
primeiro, Byron no Brasil - Traduções, de Onédia Barbosa (1969), estuda a moda do
byronismo no romantismo brasileiro, o segundo, Astarte e a Espiral, de Maria Alice Faria
(1970), analisa a presença do poeta francês Musset em Álvares de Azevedo. No primeiro,
a autora consegue mostrar que o byronismo estava mais na imaginação dos tradutores do
que no texto original, caracterizando uma verdadeira “aclimatação de Byron” no Brasil, já
que, nas suas várias traduções brasileiras, “o poeta inglês sofre uma completa
metamorfose que se processa sob a ação do classicismo, romantismo, simbolismo e
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realismo brasileiros”.(15)
No segundo, a autora tenta, sem êxito, utilizar como suporte teórico o conceito de
influência tradicional (escola francesa), vindo a constatar, em sua análise contrastiva dos
textos do poeta brasileiro e do francês, que eles mostravam mais as diferenças do que as
semelhanças. Este fato levou-a a mudar a orientação antes adotada e optar pelo conceito
de “afinidade” que se mostrou mais operatório sobretudo porque dizia respeito às
biografias e aos temperamentos dos dois poetas, referindo-se, portanto, a um espaço
exterior às obras poéticas. Segundo Sandra Nitrini, o trabalho ficaria bastante
comprometido se não fosse por um outro elemento ali presente: uma análise da traduçãointerpretação do poema “Rolla”, de Musset, por Álvares de Azevedo. Nela, a autora de
Astarte e a Espiral consegue mostrar que o poeta brasileiro “teria lido Musset pelas lentes
deformadoras da corrente byroniana no Brasil”.(16) Assim, o trabalho adquire uma dupla
importância para o estudo da questão da influência no comparatismo brasileiro: 1) mostra
que esta questão ultrapassa o mero cotejo binário, pois inclui aspectos mais amplos
referentes a correntes, modas e vogas européias e locais; 2) torna evidente a verdadeira
“poética de deformação” realizada por Álvares de Azevedo na tradução de Musset.
Desta forma, ao privilegiar a transformação, a autora “está pontuando, no seu
discurso crítico, o pólo diferencial do conceito de influência, e por conseguinte, pelo
menos nessa parte, Astarte e a Espiral escapa da visão tradicional da literatura
comparada, vindo a se integrar, juntamente com Byron no Brasil, na linha do
comparatismo universitário inaugurada por Antonio Candido”(17), que, como vimos antes,
prevê para influência um novo significado que implica deformação, e adaptação às
necessidades do objeto analisado.
Ainda nos anos 70, se consolidou, na Universidade de São Paulo, o projeto LéryyAsuu, dirigido pela professora Leyla Perrone-Moisés junto às disciplinas de língua e
literatura francesas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, tendo por
objetivo o estudo das marcas francesas na literatura brasileira, citando apenas uma de
suas áreas de interesse nos estudos comparatistas. As inúmeras teses resultantes desse
projeto demonstram o delineamento de novas linhas de pesquisa e o enriquecimento da
produção intelectual brasileira nessa área de estudos.
É também a partir dos anos 70 que os estudos comparatistas recebem um impulso
decisivo, não só pela já aludida institucionalização da área no âmbito universitário, como
pelas contribuições teóricas que introduziram novos conceitos cuja operacionalidade se
mostrou muito eficaz. Um dos mais importantes é o de intertextualidade, postulado por
Mikhail Bakhtin e Julia Kristeva, que passou a desempenhar um papel fundamental, na

166
medida em que “desfaz o preconceito de hierarquia, do débito, inerente às antigas
noções de fontes e influências, assim como resgata o valor da cópia em relação ao
modelo”. (18)
Nesse sentido, é importante ressaltar o papel da corrente de estudos semióticos,
que tem em Haroldo de Campos um dos nomes mais proeminentes, e cuja ênfase está na
aproximação

entre

tradução

e

antropofagia,

decorrente

da

relação

com

a

intertextualidade. Sob esta ótica, existe uma conscientização de nossa dívida para com as
culturas dominantes, mas ela deve ser superada pela “devoração antropofágica do legado
cultural estrangeiro”.(19)
É numa visada semelhante que Silviano Santiago, sobretudo nos ensaios “Eça,
autor de Madame Bovary” (1970) e “O entre-lugar do discurso latino-americano”(1971),
procura deslocar o foco de análise, ao ressaltar a “originalidade da cópia e ao desfazer o
primado da origem fixa da autoria, estabelecendo o conceito de “entre-lugar” com que
busca romper com a “rigidez das oposições localismo versus cosmopolitismo, ou
particular versus universal”, estabelecendo, assim, pressupostos que contrariam algumas
das premissas do comparatismo liderado pelo crítico Antonio Candido.
Para Eneida de Souza e Wander Miranda, em estudo sobre a Literatura
Comparada no Brasil, a posição de Silviano Santiago não só estabelece a flexibilidade
crítica, como introduz a contradição e o paradoxo, anteriormente ausentes no pensamento
crítico brasileiro, imprimindo, assim, novos rumos às investigações de cunho
comparatista.
Os estudos mais recentes de Literatura comparada têm-se pautado pelo
“entrecruzamento” da literatura com sistemas semiológicos diversos como o cinema, a
pintura, o jornalismo e a arquitetura urbana, entre outros, configurando um caráter
interdisciplinar pleiteado, sobretudo, pela “Escola Norte-Americana”. Segundo os críticos
já citados, essa abertura para estudos de natureza cultural significa uma ampliação do
horizonte comparatista na atualidade, “por descentrar o lugar hegemônico ocupado pela
literatura e por avançar no sentido de introduzir novos termos de comparação”. (20)
O crescimento da Literatura Comparada e a sua progressiva institucionalização
levaram à realização do I Seminário Latino-Americano de Literatura Comparada (Porto
Alegre,1986), ocasião em que foi criada a Associação Brasileira de Literatura Comparada
(ABRALIC), tendo como sua primeira presidente a Profa. Tania Franco Carvalhal, da
UFRGS. O nascimento da instituição deu-se, segundo a Profa. Neide de Faria uma das
criadoras da Associação, num momento em que já se consolidara uma reflexão própria
sobre as relações inter-literárias e em que já havia uma massa crítica consistente capaz
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de formular, de forma madura, a natureza dos processos de transformação e de
assimilação por que passou a literatura brasileira no seu confronto com as estrangeiras.
Justamente pelo conhecimento desse processo e da reflexão dele resultante, já havia
condições de adotar uma postura conciliadora entre uma visão tradicional que implicava
dependência cultural, e uma atitude nacionalista e chauvinista que negava radicalmente
as premissas anteriores, advindas do comparatismo francês sobretudo.
Ao usar, nos cartazes e fôlderes do Seminário que criou a ABRALIC, um fragmento
de uma cena canibalesca estampada na reedição da Revista de Antropofagia (1976),
buscava-se, segundo Tania Carvalhal, “recriar o espírito de utopia que imantava a
publicação e o Movimento e, sobretudo, chamar a atenção para o procedimento de
assimilação que neles eram implícitos”. (21)
Esta foi a forma encontrada para configurar uma reflexão autenticamente brasileira
de Literatura Comparada, que se vincula igualmente a um modo latino-americano de
pensar as relações interliterárias, e que se faz presente nos inúmeros projetos que se
desenvolvem a partir de então.
Desde o seu surgimento, a ABRALIC já realizou sete congressos nacionais: Porto
Alegre, 1988, Belo Horizonte, 1990, Niterói, 1992, São Paulo, 1994, Rio de Janeiro, 1996,
Florianópolis, 1998 e Salvador, 2000.
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Todos eles contaram invariavelmente com a

participação de analistas estrangeiros de grande renome e com um número cada vez
maior de pesquisadores nacionais, consolidando com isso a sua condição de Fórum
maior de discussões da área de literatura em nosso país.
No ano seguinte à criação da Associação Nacional, foi criado o GT de Literatura
Comparada no âmbito da ANPOLL – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação
em Letras e Lingüística (1987), solidificando-a também como campo de pesquisa em nível
de pós-graduação. Em pouco tempo, o GT obteve a adesão de inúmeros pesquisadores,
confirmando o interesse despertado pelos estudos comparatistas, então em significativa
expansão em nosso país. A crescente demanda de ingresso no GT acabou por se tornar
um problema, tendo em vista a sistemática praticada e a própria filosofia de trabalho da
ANPOLL. O que deveria ser um encontro para discutir projetos acadêmicos e trocar
informações sobre pesquisas na área, estava se transformando em um mini-congresso
em que os membros do GT limitavam-se à apresentação de seus “papers”.
Foi a constatação desse fato que originou, durante o Congresso da ANPOLL, de
1996, em João Pessoa, a implantação de linhas de pesquisa, dentro do GT, que veio a se
constituir, segundo as palavras do Prof. Reinaldo Marques, ex-coordenador do GT, em
88
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estratégia positiva e eficaz, como forma de lidar com o grande número de
pesquisadores; além disso, ao introduzir o viés temático nas discussões do GT, as linhas
viabilizaram uma nova organização nas reuniões de trabalho do GT, rompendo com o
modelo anterior. Após quase cinco anos de existência, pode-se dizer que a organização
por linhas de pesquisa ainda se encontra em fase de consolidação, algumas podem ser
consideradas como plenamente solidificadas, como é o caso dos “Limiares Críticos” que
realiza, em Dourados, o seu terceiro Encontro, a linha “Memória e Representação
Literária na América Latina”, que tem demonstrado um dinamismo muito grande, com uma
interlocução constante e produtiva entre os seus componentes.
Diferentemente dos demais GTs da ANPOLL que são temáticos, e em certos
casos, de temática bastante restrita, o GT de Literatura Comparada constitui-se num
“campo disciplinar” com todas as implicações de amplitude e diversidade, onde se inclui a
pluralidade do objeto de estudo, aliada à transdiscursividade e multidisciplinaridade que
caracterizam o comparatismo literário na atualidade. Esta diversidade pode ser avaliada
pela leitura dos textos produzidos para o XV Encontro Nacional da ANPOLL, de
Niterói,(2000), disponibilizados na home page do GT, criada na gestão anterior pelo Prof.
Reinaldo Marques e seu vice e web master, Prof. Gustavo Krause. Trata-se de uma boa
amostragem da natureza intertextual, interdisciplinar e multicultural peculiar às mais
recentes pesquisas em termos de comparatismo literário em nosso país. Ali podem ser
encontrados estudos envolvendo relações entre Literatura e História, Literatura e
Biografia, Literatura e Cinema, Literatura e jornal ou então investigações intertextuais
referentes ao diálogo entre autores ou obras, ou entre obras de autores de nacionalidades
e tempos históricos distintos, ou mesmo estudos que focalizam inter-relacionamentos ou
contrastes entre sistemas literários latino-americanos ou mesmo imbricamentos ou
relações limítrofes entre gêneros e formas literárias. Incluem-se também, nesse conjunto,
ensaios voltados a questões mais amplas da cultura e da vida social que não priorizam a
literatura como centro de investigação, mas a encaram como mais um fato ou
manifestação no conjunto dos processos culturais.
O espectro amplo pelo qual transitam as pesquisas do GT é uma clara
demonstração da pujança dos atuais estudos de Literatura Comparada nos meios
acadêmicos brasileiros e o interesse crescente que a área vem despertando entre
professores e alunos de pós-graduação, sobretudo pelo rico potencial investigatório que
oferece por sua natureza interdisciplinar. Com isso, a Literatura Comparada se consolida
cada vez mais como um ramo importante de investigação literária capaz de propiciar
significativos avanços na sua área de conhecimento.
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