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Apresentação

Neste livro didático, Literatura e Ensino I, iniciamos uma série de reflexões 

sobre o ensino da Literatura, seu significado e importância nos currículos 

escolares. A Literatura é um vasto campo de conhecimentos e de estímu-

lo ao pensamento crítico, motivos suficientes para inclui-la nos programas 

escolares e para promover o gosto pela leitura dos alunos de modo geral, 

sejam estes do primeiro, do segundo ou do terceiro graus. Damos-lhes as 

boas vindas para mais este estágio da formação de vocês e lhes desejamos 

um ótimo aproveitamento.

Considerações sobre a atual referência educacional brasileira. Os parâ-

metros curriculares nacionais (PCN) e o contexto político de seu conte-

údo no livro didático.

Iniciaremos nosso estudo introdutório em Literatura e Ensino I, remetendo-

-nos a um importante documento de referência pedagógica e teórica en-

comendado pelo Ministério da Educação Brasileiro aos diversos estudiosos 

e especialistas da área de conhecimento chamada “Linguagem, Códigos e 

suas Tecnologias” à qual pertence a disciplina “Literatura”. O documento em 

questão chamado Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), como o pró-

prio nome informa, versa sobre parâmetros, balizas, eixos ou modos gerais 

de estabelecimento da política educacional brasileira que segue a Lei de Di-

retrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e o Parecer do Conselho 

Nacional da Educação/Câmara de educação básica nº 15/98. 

O PCN, no contexto de nosso curso, é um documento que representará 

para nós, uma importante referência Teórica e pedagógica no que diz 

respeito a uma observação de um modo de reavaliação e recondução 

amplo da política educacional brasileira a partir da perspectiva da ne-

cessidade de uma renovação político-pedagógica nacional do ensino 

básico e médio no quadro das transformações técnicas, tecnológicas e 

geopolíticas que situam o mundo contemporâneo sob o paradigma da 

chamada mundialização ou globalização.

Sobre os PCNs, acesse os sí-
tios eletrônicos e confira o 
documento original da área 
de Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias. Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_
content&view=article&id=
12598%3Apublicacoes&I
temid=859>.  Documento 
complementar disponível 
em: <http://portal.mec.gov.
br/seb/arquivos/pdf/lingua-
gens02.pdf>.



É importante ressaltar, porém, que os Parâmetros Curriculares Nacionais, pelo 

próprio caráter organizativo, referencial e exemplificador amplo de um modo 

de referência às transformações pedagógicas nas políticas educacionais 

do Brasil, não conferem em seu texto um esgotamento da matéria que 

corresponde à Literatura. A importância desse documento para nós pode 

ser evocada no sentido de que nele pode-se ler de modo claro e objetivo 

uma série de conceitos e de modos de entendimento teórico e pedagógico 

absolutamente válidos para uma compreensão atualizada do professor em 

formação contínua sobre as formas, os conceitos e as práticas de ensino 

que estão sugeridas na forma de parâmetros, situações e exemplos que só 

serão postos em prática a partir do debate e do diálogo coletivo no ambiente 

escolar, espaço social da educação pensado como política pública.

A linha geral e a amplitude teórica e pedagógica do texto deveriam ser para 

nós uma referência importante no sentido que esse documento situa e ela-

bora uma perspectiva elaborada coletivamente da situação teórica e práti-

ca de ensino no quadro de uma referência nacional construída a partir do 

debate especializado e democraticamente estabelecido como informam as 

leis diretrizes da educação brasileira. 

As principais características da LDB são: 

Gestão democrática do ensino público e progressiva autonomia pedagógi-

ca e administrativa das unidades escolares;

Ensino fundamental obrigatório e gratuito;

Carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na 

educação básica;

Prevê um núcleo comum para o currículo do ensino fundamental e médio e 

uma parte diversificada em função das peculiaridades locais;

Formação de docentes para atuar na educação básica em curso de nível 

superior, sendo aceito para a educação infantil e as quatro primeiras séries 

do fundamental formação em curso Normal do ensino médio;



Formação dos especialistas da educação em curso superior de pedagogia 

ou pós-graduação;

A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 

25% de seus respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento 

do ensino público; 

Dinheiro público pode financiar escolas comunitárias, confessionais e 

filantrópicas; 

Prevê a criação do Plano Nacional de Educação. 

(Disponível em: <http://spo.ifsp.edu.br/noticias/outras-noticias/522-plano-

-nacional-de-educacao-pne.pdf>)

Isso é muito importante, sabendo nós o quanto essas premissas de estatu-

tos de democratização do saber e do fazer saber que envolve o ensino e a 

construção do conhecimento, dependem essencialmente de uma conflu-

ência tanto estrita quanto geral, entre competência disciplinar e de suas 

ética e políticas educacionais desenvolvidas no contexto da transparência 

e do jogo democrático das forças sociais. 

Veremos que as linhas gerais do texto são desenvolvidas como uma espécie 

de síntese de um gesto pedagógico amplo e direcionado a uma compreen-

são básica de pressupostos de uma política de democratização do ensino a 

toda a sociedade sob a forma de uma observação dirigida e especializada 

para cada área do conhecimento, do sentido e da prática social implicada 

no conceito paradigmático de cidadania. 

Por fim resta dizer que o objetivo, ou um dos objetivos essenciais de 

nosso livro didático, será interseccionar os elementos teóricos, práti-

cos e metodológicos específicos do estudo da Literatura à forma e à 

expressão político-pedagógica atual expressas nos Parâmetros Curricu-

lares Nacionais, aos quais nos referiremos sob a forma de citações em 

alguns momentos.



O ensino de literatura no contexto da aquisição de uma língua estrangeira

É consenso entre os especialistas em educação e, ainda mais, é critério 

aprovado na legislação educacional brasileira (Lei de Diretrizes e Bases da 

educação) a necessidade da aquisição de uma língua estrangeira moderna 

fazendo parte do currículo nacional do ensino no Brasil. Segundo as 

diretrizes e os parâmetros curriculares nacionais contamos hoje com uma 

apreciação mais justa da importância da língua estrangeira do ponto de 

vista da formação do indivíduo no âmbito escolar.

Em nosso caso, o ensino da literatura em língua castelhana, nos concentra-

remos num primeiro momento, ou seja, nesta disciplina de Literatura e Ensi-

no I, em alguns aspectos gerais e alguns tópicos específicos que orientarão 

nosso estudo para uma percepção das relações fundamentais do ensino 

da literatura na realidade da sala de aula, relacionando elementos básicos 

de teoria da literatura com as relações históricas, sociais e políticas que ne-

cessariamente se desenvolvem a partir da tematização geral da linguagem 

como matéria essencial da experiência humana.

É fundamental que tenhamos em mente que o ensino da literatura se 

desenvolve numa relação de interdisciplinaridade possível tanto entre 

outras disciplinas da área de conhecimento “Linguagens, Códigos e suas 

tecnologias”, como também pode e deve entrar em relação transversal 

com as duas outras áreas de conhecimento da proposta curricular, vale 

lembrar, “Ciências Humanas e suas tecnologias” e “Ciências da Natureza e 

suas tecnologias”. 

A interdisciplinaridade diz respeito, de forma geral, tanto à possibilidade de 

se tratar de temas específicos relacionados à Literatura e à Língua castelha-

na, quanto todas as relações possíveis de serem articuladas na forma dos 

temas transversais que atravessam qualquer campo de estudo e pesquisa 

no mundo globalizado contemporâneo. 

Nas Unidades e Capítulos que apresentaremos a seguir, introduziremos 

uma exposição das formas mais recentes de críticas literárias para, em se-

guida, já de posse de um elenco básico e do estado atual dessas teorias, 



costurarmos e construirmos algumas relações políticas e históricas sobre 

a prática literária em seu fazer e seu pensar específico, numa recapitulação 

histórica das transformações mais decisivas que influenciaram e continuam 

transformando o estudo da literatura. 

Acreditamos que, dessa forma, poderemos acessar os núcleos vivos e in-

teressantes presentes na manifestação literária em língua castelhana, no 

sentido de que a literatura, para além das complexidades conceituais que 

lhe são inerentes a partir dos estudos literários que lhe prestigiam, é um fe-

nômeno eminentemente estético e ético, concorrendo nessa relação tam-

bém um sentido político, uma vez que essa singular uma manifestação da 

linguagem atravessa a sociedade e a história, imprimindo na sua passagem 

uma série de significações sociais e históricas.

Será num segundo momento, após termos já introduzido as relações 

inerentes de poder, saber e subjetivação que operam no âmbito do co-

nhecimento da literatura, que iniciaremos o estudo deste vasto campo 

da experiência humana, introduzindo algumas questões fundamentais 

de cunho pedagógico para situarmos o contexto atual do ensino na área 

de “Linguagens, códigos e suas tecnologias” a partir da noção-chave de 

interdisciplinaridade, funcionando como expressão de uma intersecção 

produtiva e incontornável entre os conteúdos específicos dos estudos li-

terários e o modo estratégico de produção de uma experiência de ensino 

atualizada com o mundo globalizado.

A língua e a literatura castelhanas não representam apenas uma opção di-

letante ou um “charme” intelectual para pessoas com interesse particular 

na cultura dos povos de língua hispânica, mas sim uma realidade cultural e 

comunicacional, econômica e política do mundo globalizado. 

Bons estudos!

Rogério de Souza Confortin
Liliana Reales
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Literatura e cultura
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Capítulo 01

1 Quatro formas “atuais” 

de crítica literária e suas 

relações com o conceito de 

interdisciplinaridade

Neste capítulo, entenderemos a complexidade do conceito de “Literatura”. 

1.1 Introdução

Uma questão importante nos estudos literários contemporâneos é 
a necessidade de sua compreensão estar absolutamente relacionada ao 
caráter essencial da linguagem de estruturar de forma geral, mas nunca 
universal, representações semelhantes ou diferentes do mundo.

1.2 Quatro formas “atuais” de crítica literária e suas relações 
com o conceito de interdisciplinaridade

Uma característica fundamental da literatura é sempre extrapolar as ten-
tativas de redução e de explicação de seu significado mais amplo, transbordan-
do aquele significado do qual falamos anteriormente e que tentaria defini-la 
como sendo um fenômeno de representação estética do mundo e das relações 
complexas do homem que vive em sociedade. A literatura é certamente isso, 
mas quando os especialistas e teóricos procuram pensar nessa definição, eles 
descobrem sempre mais algum elemento, alguma outra característica que re-
lativiza as primeiras acepções dessa primeira e geral compreensão.

Esse caráter “escorregadio” que tem a Literatura de algum modo 
está sempre relacionado à essência da linguagem ser uma experiência 
dúplice. A linguagem produz o significado de um objeto ao mesmo  
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tempo em que pode transformar os significados anteriores e vizinhos a 
esse objeto constituindo um processo de interações que leva a uma es-
pécie de continuidade ininterrupta na produção do sentido, este sempre 
sendo histórico e social. 

Os conceitos de histórico e social poderiam ser pensados nos seguin-
tes termos: porque eles são a expressão posterior e atualizada da lingua-
gem. E essa atualização coexiste sempre e apenas como uma relação em 
uma comunidade linguística que compartilha suas experiências na for-
ma da linguagem em geral, verbal e não-verbal. E continuando essa linha 
de raciocínio, é porque há uma comunidade linguística que compartilha 
aquela transformação ou repetição essencial de significados, que há sub-
sequentemente registros de toda uma produção significativa verbal e não 
verbal que não é apenas literária, mas é histórica e social, ou, em uma pa-
lavra, que condensa de forma complexa os dois termos, constitui Cultura.

Além disso, essa transformação que coexiste ao trabalho da represen-
tação da linguagem deve ser pensada como um duplo processo de criação 
de semelhanças e diferenças na reprodução do objeto a ser narrado. 

Essa relação de proximidade que coexiste no jogo da representação 
da linguagem e do mundo e que se dá como a tensão entre duas forças de 
certo modo antagônicas, ou contrárias, vale dizer, a força do semelhante  e 

A literatura é a expressão de uma cultura e ao mesmo tempo ela re-
presenta uma cultura, ela é dúplice, a literatura não expressa apenas 
uma representação histórica e social de uma cultura, ela é também 
a forma pela qual essa cultura existe e se representa a si própria. Po-
deremos a partir de agora reter essa imagem da literatura como um 
artefato, um objeto complexo, um  dispositivo feito de linguagem 
que além de representar uma parcela, um dado, um fragmento do 
mundo, faz isso de forma que sua representação é uma invenção, 
pois em toda forma de representação há uma espécie de transforma-
ção ininterrupta na passagem do fato à linguagem que narra o fato. 

o identificável entre o objeto 
e a palavra
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Capítulo 01

a força do diferente, afinal o objeto não é a palavra, constitui, e isso é im-
portante, a questão complexa e essencialmente interessante da literatura.

Devemos entender, por enquanto, uma ideia básica a respeito 
do que essas considerações teóricas pertencentes à literatura como 
expressão elaborada de linguagem, nos informam sobre o atual mo-
mento da crítica e da teoria literárias. Fixemos a ideia de que no 
interior desse jogo dúplice da linguagem em geral e da literatura em 
particular conforma-se tanto a ideia de história quanto a própria 
ideia de sociedade e de política e finalmente podemos também asso-
ciar a esse conjunto de relações entre conceitos o termo cultura como 
interligando, remanejando e instaurando significados e significações 
que de algum modo se fixaram numa elaboração ou num sentido 
englobante, participativo e comum do jogo de significações entre 
semelhanças e diferenças que ocorre na forma da linguagem, seja 
a linguagem verbal, a literatura, a história, as formas comunicati-
vas verbalizadas, sejam as formas não verbais, os códigos, condutas, 
imagens, gestos e comportamentos que também fazem parte do con-
junto da cultura a que pertence um indivíduo, um grupo, um povo.

Daí, certa complexidade que não é, no entanto, tão séria assim, 
e na verdade, faz da cultura o assunto interessante que ela é. Fala-
mos do paradoxal ou ambíguo que podemos perceber ocorrer no 
jogo das representações da linguagem e para nós especificamente 
na literatura. Se a cultura é a expressão desse jogo de contradições 
aparentes que resultam nas formas da representação variadas da lin-
guagem, a cultura é um fenômeno interessante, pois revela o jogo 
interrupto de antagonismos no processo representativo da lingua-
gem. Ao mesmo tempo em que há, portanto, toda uma dinâmica 
veloz de apresentações e representações repetitivas sobre o mundo, 
necessitando este da linguagem para ser apreendido em sua forma 
verbal, a cultura também estabelece certas fixações importantes que 
sobrevivem as transformações inerentes do jogo de representação 
da linguagem e do mundo. 

o que se transforma na repre-
sentação
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Essa característica aparentemente contraditória representa, sob 
outra forma e sob outra expressão material, a própria essência da lin-
guagem subsequente num desenvolvimento atualizado de sua relação 
representativa com o mundo, sem esquecermos que obviamente a lin-
guagem é uma força, uma potência, uma capacidade de elaboração e 
de imitação complexa dos fatos e dos objetos do mundo pelo homem, 
constituindo nesse movimento um sentido primeiro de sobrevivência e 
também constitutivamente um sentido de cultura.

Estudaremos a literatura a partir dessas premissas e daremos um 
salto para compreendermos atualmente como os estudos literários e 
culturais fazem uso dessas premissas para sua compreensão do papel 
e do sentido da literatura contemporaneamente no mundo globalizado 
do século XXI.

Resumo

Este capítulo tenta explicar a relação entre crítica literária e o conceito 
de interdisciplinaridade. Também, tentamos explicar de que modo a li-
teratura é a expressão de uma cultura e ao mesmo tempo ela representa 
uma cultura, ela é dúplice, a literatura não expressa apenas uma repre-
sentação histórica e social de uma cultura, ela é também a forma pela 
qual essa cultura existe e se representa a si própria.

Em uma palavra a cultura é polifônica (seu significante remete a 
significados plurais), ela tem em sua constituição como fenôme-
no social e histórico tanto a capacidade da transformação de seus 
pressupostos quanto à força de repetir suas representações, que se 
fixaram no processo de seu desenvolvimento.
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Capítulo 02

2 Política cultural e cultura 

política na literatura: o exemplo 

dos quatro momentos atuais 

da crítica literária

Neste capítulo, entenderemos as relações entre Literatura e Cultura. Aqui 
serão explicadas as quatro “formas críticas” da teoria literária atual que 
orientam paradigmaticamente os estudos literários contemporâneos.

2.1 Introdução

Como dissemos um pouco antes, vamos iniciar nosso percurso de 
estudos sobre o tema da literatura e o ensino, tomando como base a atu-
alidade dos estudos e das pesquisas no campo de pesquisas do que se 
nomeia “tecnicamente” Estudos Literários e Culturais.

É consenso entre muitos críticos e especialistas na área dos estudos 
literários e da teoria da literatura que contemporaneamente quatro 
linhas de estudo, pesquisa e critica literária emergem como paradigmas 
na atualidade, vale dizer, mais ou menos desde a metade do século XX 
até hoje - entendendo paradigma como “modelo de conhecimento le-
gitimado consensualmente por uma parcela majoritária dos estudiosos 
politicamente engajados numa normatização epistemológica”. Vamos 
estruturar essas quatro vertentes de problematização da crítica literária 
atual para uma melhor compreensão: 

a. Estudos Pós-coloniais; 
b. Estudos feministas; 
c. Indústria cultural e 
d. Literatura operária.
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De forma breve e sumária apresentaremos, portanto, quatro “for-
mas críticas” da teoria literária e que orientam paradigmaticamente os 
estudos literários na atualidade. O objetivo aqui é informar o professor 
sobre as correntes críticas que movimentam as diversas relações e as 
possíveis correlações entre a produção da literatura enquanto veículo 
de informação singular e o contexto político histórico e social que é  
representado por essa crítica.

Veremos em seguida como essas quatro vertentes críticas se articu-
larão numa problematização sobre o “cânone literário” pensado como 
instituição da literatura. Como se observará, esse conceito é importante 
para a disciplina de literatura, pois estabelece o campo biopolítico para 
a compreensão da função de um “paradigma” consensual de leitura 
numa sociedade, questão central a ser atingida para o esclarecimento 
das sutilezas e do modo de operação ideológica, complexo que envolve 
as relações de poder, saber e da construção de subjetividades inerentes 
às relações da linguagem, da literatura e da sociedade. Pois essas rela-
ções engendram o movimento aparentemente contraditório no interior 
das culturas, movimentos que devem ser compreendidos em sua inter-
-relação e em sua possibilidade de serem analisados em sua produção 
incessante de sentido. 

Como diz um grande e importante crítico da cultura do século XX cha-
mado Walter Benjamim que é citado aqui como bibliográfica fundamental 
para o professor de línguas e literatura, “não há documento cultural que não 
seja ao mesmo tempo um registro de barbárie”. (EAGLETON, 2006, p.313).

Essa frase magistral do filósofo alemão, um dos estudiosos mais 
importantes das escolas teóricas críticas da modernidade, afirmação 
que se tornou hoje, uma espécie de máxima ou de epígrafe fundamen-
tal para os Estudos Literários e Culturais, sintetiza a complexidade e 
explicita a imagem dramática que atravessa a história da modernidade, 
em particular expõe as contradições e os antagonismos que permeiam 
os acontecimentos históricos terríveis que representaram as duas gran-
des guerras mundiais no século XX, como também todos os desdobra-
mentos geopolíticos que, sabemos, fazem parte dos estudos da Área de  

 A filosofia da história de 
Walter Benjamin bebe em três 
fontes diferentes: o romantis-

mo alemão, o messianismo 
judeu e o marxismo. Não é 

uma combinatória ou “sínte-
se” dessas três perspectivas 
(aparentemente) incompa-

tíveis, mas a invenção, a 
partir delas, de uma nova 

concepção, profundamente 
original. Leia o artigo com-
pleto, publicado na SciELO. 

Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?pid=S010
340142002000200013&script

=sci_arttext>. 

A obra Teoria da Literatura. 
Uma introdução refere-se 
ao resumo do curso do Fou-
cault, no qual fica claro e ob-
jetiva uma síntese do signi-
ficado dessa noção-conceito 
do filósofo.
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Ciências Humanas na atualidade. Mais um motivo, portanto, para desde 
agora relembrarmos o tema da interdisciplinaridade como sendo um 
eixo fundamental de exercício do saber literário crítico ou temático.

2.2 Estudos Literários e a ideia de cultura na modernidade

Mais uma palavra sobre o “funcionamento metodológico” deste 
percurso de estudos elaborado a partir de nosso primeiro livro didático 
de estudos literários, orientado ao ensino da Literatura. De fato, gostarí-
amos de lembrar como foco de nossa introdução ao ensino da literatura, 
um modo, que não é único, de abordar a singularidade dos estudos literá-
rios. Esse modo de abordagem é compreender a literatura como fazendo 
parte constitutiva de uma ideia mais ampla, transdisciplinar, de cultura. 

Dada a “natureza estrutural, histórica e social da linguagem” em sua 
situação complexa e paradoxal de representação, situação que se apre-
senta sempre em relação de uma produtividade polissêmica do sentido, aí 
mesmo onde ocorre que “um emissor, um receptor e um contexto produ-
zem e compartilham de forma dinâmica uma mensagem”, é a partir dessa 
estrutura básica e dinâmica que situaremos nossa primeira abordagem 
sobre o tema do ensino da literatura e sua prática em sala de aula.

Para tanto devemos indicar logo de início que uma relação dinâ-
mica e introdutória entre conteúdos teóricos e práticos será construída 
menos a partir de uma formação conteudística de conceitos teóricos da 
literatura e mais a partir de uma postura transdisciplinar, perspectivista 
e relacional entre um saber que progride no diálogo e na abertura de um 
fazer próprio de cada aluno e das conexões e tecnologias pedagógicas à 
disposição no ensino a distancia.

Seu sentido é plural, corres-
pondendo a várias pers-
pectivas de valor a serem 
analisados.

Portanto devemos perceber que no que diz respeito a essa primeira 
apresentação de quatro modos de críticas literárias, o que deve ser 
percebido primordialmente é o caráter relacional, transdisciplinar e 
crítico que atravessa cada uma dessas propostas, no que diz respeito
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Os estudos literários, como qualquer forma de conhecimento e sa-
ber, dependem de estudos prévios que, seguindo a lógica polissêmica da 
linguagem, não param de transformar as próprias perspectivas de análi-
se como também de recuperar e inovar conceitos, assim como pudemos 
introduzir essas questões sob as noções de dialogia, da problemática da 
representação na linguagem, identidade, diferença, paradigma e episte-
mologia. Todos esses conceitos têm relação com os estudos literários e 
agem segundo os modos como cada teórico ou estudioso escolhe suas 
referências em teoria e na prática de seu trabalho. Essas questões serão 
aos poucos melhor compreendidas junto à leitura orientada de teorias 
específicas a serem aproveitadas em seu momento oportuno. 

Desse modo, alguns autores e teóricos serão citados como refe-
rências importantes que acreditamos serem paradigmas atuais de lei-
tura para o estudioso de literatura e de suas relações na realidade de 
um mundo globalizado. Isso não significa que outros autores não sejam 
importantes ou adequados, apenas que o próprio saber em geral ou a 
literatura em particular obedece a regras de escolha e a formas de acesso 
politicamente orientado a seus materiais de análise. 

ao contexto de trânsito e de compartilhamento de noções entre 
essas diferentes, mas nunca isoladas, maneiras de ler criticamente 
a literatura como expressão complexa de uma realidade social e 
histórica que varia segundo o tempo e as disposições científicas, 
estéticas e culturais localizadas geograficamente e temporalmente.

Não há “neutralidade” política em nenhum estudo literário, sem-
pre é possível observar formas de construção de sentido que a 
linguagem expressa segundo sua forma dialógica socialmente e 
historicamente dada. O importante é que esses valores fazem par-
te também da literatura e do modo como lemos e interpretamos 
tanto as relações internas quanto externas na produção do texto e 
das obras literárias. 
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Em outro momento veremos que não há um sentido absoluto das 
palavras “Interno” e “Externo” no que diz respeito aos sentidos do texto 
literário e da sociedade que o sustêm. Há sim, uma textualidade inerente 
ao texto literário. Essa textualidade é uma relação produtiva entre a re-
alidade do texto (seu signo ou seu significante, a língua e a escritura que 
o torna legível) e suas significações transhistóricas (seus significados de 
leitura através da história e da geografia) e a realidade e o contexto polí-
tico e cultural da sociedade (o sentido) onde a literatura tem suas pro-
duções e suas disseminações editoriais.

Essa questão pode ser introduzida aqui com fazendo parte essencial 
do problema do cânone, das identidades culturais, da dignidade das di-
ferenças de outras culturas em seu jogo de oposição a instituição cultural 
hegemônica e, portanto, a todos os problemas relativos às formas de crí-
ticas das quatro referências de crítica literária que veremos a seguir.

Resumo

Com este capítulo tentamos explicar as quatro “vertentes críticas” da te-
oria literária atual que orientam paradigmaticamente os estudos literá-
rios contemporâneos, quais sejam: A) Estudos Pós-coloniais; B) Estudos 
feministas; C) Indústria cultural e D) Literatura operária.





Unidade B
Tendências críticas da atualidade
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3 Quatro estratégias críticas 

nos estudos literários e culturais

Neste capítulo, entenderemos o significado da crítica pós-colonial. 

3.1 Introdução

A partir do conhecimento histórico aprendemos que houve um mo-
mento na história da civilização ocidental que, conjugado aos avanços téc-
nicos e tecnológicos do conhecimento científico e da navegação em parti-
cular, permitiu que desde meados do século XIV e associado a questões de 
ordem política e cultural na Europa, começasse a se desenvolver a aventu-
ra da circunavegação do globo terrestre, o que levou ao que conhecemos 
como a história da “descoberta”, da colonização e da apropriação mercanti-
lista dos imensos continentes que são a África, a América e a Ásia.

Para nós o que importará nesse assunto interessantíssimo afora as 
questões transdisciplinares evidentes do tema da colonização da Amé-
rica Latina pelos portugueses e espanhóis, será a problematização sub-
sequente das formas, dos modos e das expressões literárias que são a 
própria evidência da herança colonial. 

É nesse sentido que abordaremos os estudos pós-coloniais em 
literatura como sendo a expressão “tardia” de um movimento crítico que 
tem suas bases na própria história da emergência dos Estados Nacionais 
europeus seguindo a chamada crise do antigo regime que tem na Revo-
lução Industrial e na Revolução Francesa seu momento representativo e 
marco histórico essencial na história da civilização ocidental. A história 
social e política do ocidente é a própria expressão desse evento histórico 
da colonização do globo terrestre pelos primeiros estados nacionais a se 
lançarem numa aventura geopolítica e estratégica de conquista geográ-
fica de todo o mundo. 

A esse respeito sugerimos a 
leitura de obras de História 
da América Latina e do Bra-
sil como fonte de saber es-
sencial para a compreensão 
adequada do debate trans-
versal que subjaz a produ-
ção da literatura na América 
Latina e que vai desembocar 
na crítica pós-colonial nos 
estudos literários. Um livro 
da crítica literária brasileira 
importante é a obra Forma-
ção da Literatura Brasileira 
do crítico literário Antônio 
Cândido, esta obra clássica 
dos estudos literários que 
estabelece uma perspectiva 
de leitura sociológica e cul-
tural da literatura brasileira.
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3.2 Crítica Pós-colonial

A crítica pós-colonial advém das posições críticas de uma histó-
ria social da cultura, utilizando-nos aqui de uma referência importante 
nos estudos culturais e literários. O termo cultura é problemático, pois 
sendo parte integrante da questão da linguagem, é constitutivamente 
polissêmico, dialógico e portanto deve ser pensado e analisado levando-
-se em conta os pressupostos que referimos como base essencial de um 
modo teórico-prático de percepção das realidades históricas e sociais 
e que compartilhamos segundo um jogo complexo de perspectivas e 
consensos epistemológicos (paradigmas teóricos e institucionalização 
do saber) estabelecidos numa sociedade em geral.

Não apenas será possível observar elementos óbvios de revolta e de 
reivindicação de direitos e deveres particulares a uma situação cultural 
regional democrática de forma geral, mas também as situações que não 
são óbvias e que remetem seja a complexidade e variabilidade dos dis-
cursos de continuidade sutil dos poderes coloniais, seja a uma interação 
complexa de elementos psico-semânticos, formais e expressivos nessas 
produções literárias e artísticas.

Uma obra de arte e uma obra literária são sempre existentes dentro 
de um espaço, correspondendo a uma temporalidade histórica e 
compartilhando um contexto de significações culturais diversas. 
Nesse sentido, a crítica pós-colonial faz parte de uma história so-
cial da cultura e percebe que a obra de arte e a obra literária, ao 
fazerem parte de um contexto de significações sócio-históricas, 
trazem consigo uma produção ideológica sutil ou objetiva, difu-
sa ou explícita que complica e leva adiante uma série de valores 
correspondentes à construção da cultura de uma sociedade como 
um todo. Porém, para uma crítica pós-colonial é fundamental que 
se marquem as diferenças específicas, seja tanto nas regularidades 
como nas diferenças da produção literária de um grupo, classe so-
cial, instituição ou de um indivíduo pertencente a esse contexto 
geográfico e político que denominamos pós-colonial. 



Quatro estratégias críticas nos estudos literários e culturais

31

Capítulo 03

Desse modo, os documentos históricos e literários se implicam 
mutuamente abrindo as fronteiras epistemológicas e relativizando tanto 
os gêneros literários quanto as proposições políticas culturais que ser-
vem de base e de fundamento cultural de um povo, de uma nação ou de 
grupos e indivíduos produtores de literatura. Pois a crítica pós-colonial 
ao se perceber analista de toda uma situação transhistórica que se ini-
ciou há muito tempo, é alimentada sempre por uma série de relações 
complexas de hibridização cultural ampla, mas também específica, en-
volvendo vários campos do conhecimento. 

Um exemplo particularmente interessante da potência transdisci-
plinar necessária de ser observada em nosso estudo de literatura e en-
sino seria então observar como no campo da história social da cultura 
podemos nos remeter ao estudo da construção de uma ideia de raça 
na história europeia. O quanto um discurso científico como aquele que 
forma as ciências biológicas modernas, e estudado pela historiografia, 
antropologia ou anatomia fisiológica, está vinculado de um modo ou de 
outro ao surgimento das ideias de Charles Darwin. 

Ao mesmo tempo em que essas ideias desconstroem “verdades” me-
tafísicas e pré-concepções religiosas no século XIX, estão intimamente re-
lacionadas e servem segundo perspectivas políticas diversas a empreendi-
mentos de colonização e pesquisa científica que corresponderam naquele 
momento a outras formas de dominação sutis e talvez inevitáveis. 

Estas formas de saber e poder podem ser compreendidas no âm-
bito da crítica pós-colonial sob os efeitos, por exemplo, de uma ideia 
de raça cientificamente incipiente e culturalmente decisiva do ponto de 
vista da estrutura política e econômica que se orienta da Europa para 
os territórios colonizados. Não se poderia esquecer que essas análises 
podem levar a conclusões parciais, para o bem ou para o mal de uma 
ideia de cultura “dominante” ou cultura “dominada” num determinado 
período histórico, político e econômico. 

Lembrando que a linguagem opera de forma polifônica e dialó-
gica, sabemos que uma cultura jamais é totalmente dominante nem 

Charles Darwin (1809 - 1882) 
nasceu na cidade de Shews-
bury, Inglaterra. Durante 
cinco anos, de 1831 a 1836, 
navegou pela costa do 
pacífico e pela América do 
Sul, inclusive o Brasil. Darwin 
colhia grandes coleções de 
rochas, plantas, animais 
vivos e fósseis. Elaborou um 
caderno onde esboçava da-
dos e teses sobre a evolução 
das espécies, ele sempre se 
perguntava como as espécies 
surgiam e desapareciam. Em 
1859, publicou o seu primei-
ro livro mais conhecido “A 
Origem das Espécies”. Fonte: 
<http://www.infoescola.com/
biografias/charles-darwin/>.
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totalmente dominada. Há, portanto, inúmeros fatores e perspectivas a 
se considerar no jogo complexo estabelecido pelos conceitos de saber, 
poder e subjetivação os quais nos ajudam a perceber que para produzir 
uma crítica coerente dos efeitos e das relações produtivas entre culturas 
é necessário ter claro o embate das relações de poder, das significações 
culturais e da produção subjetiva e ideológica midiatizada pelos canais 
de comunicação, as instituições públicas e privadas e a sociedade civil.

3.3 Debate pós-colonial e estudos literários

Esse quadro complexo de análise o qual viabiliza uma crítica pós-
-colonial, pode e deve ter seu horizonte de significado no presente, por 
exemplo, ser transposto para uma crítica das consequências históricas 
do colonialismo e neocolonialismo europeu no presente, na atualidade. 
Por exemplo, poderíamos e deveríamos, talvez, nos perguntar quais fo-
ram e quais são as relações que o debate atual sobre ecologia, economia, 
geografia, linguística e literatura constroem como possibilidade de um 
esclarecimento sobre o contexto de produção científica, literária e artís-
tica na realidade cultural dos países colonizados. 

Ao mesmo tempo pode-se perceber que a crítica pós-colonial en-
tende a colonização tanto a partir da perspectiva do colonizador que 
faz a autocrítica do processo de dominação capitalista que é de outra 
forma não apenas regional, mas mundial. Ao mesmo tempo em que os 
países colonizadores impõem normas e formas de construção de sabe-
res vinculados a uma hierarquia de valores europeus impostos para um 
melhor controle desde a própria educação e imposição de uma língua 

Análise que deve ser de en-
foque político, econômico e 

cultural ao mesmo tempo.

Como e sob que forma expressiva línguas diferentes em territórios 
tão diversos em suas culturas se conectam e se inter-relacionam 
numa obra ou conjunto de obras literárias? Não haveria diferenças 
em cada um dos países africanos conforme os efeitos específicos 
do tipo e da origem de sua colonização? Sem dúvida. 



Quatro estratégias críticas nos estudos literários e culturais

33

Capítulo 03

estrangeira ao país colonizado, ele fornece elementos fundamentais de 
sua cultura europeia, repassados pelo código linguístico português,  
espanhol, francês, inglês, alemão, holandês, italiano, etc. 

Essa inter-relação linguística cria um movimento de domínio e hi-
bridização complexo, que torna difuso os ritmos e as expressões ideoló-
gicas no campo literário. Porém essa inter-relação por si só representa 
uma riqueza cultural de mestiçagem que faz da crítica cultural pós-
-colonial um campo importantíssimo para experiências transculturais 
que desde o fim do século XX tornou-se fundamental para a criação de 
expressões políticas e diplomáticas novas, abrindo o campo do debate 
fortemente ideológico e polêmico da critica pós-colonial a uma possibi-
lidade proativa que possa reconhecer não apenas as formas de domina-
ção e exploração capitalista dos territórios colonizados, mas também a 
transculturalidade e a potência de mestiçagem que resultou desse even-
to histórico sem precedentes.

O neocolonialismo por seu lado, diz respeito a uma noção moder-
na dos movimentos de recolonização principalmente na África, três ou 
quatro séculos depois das primeiras feitorias e ocupações incipientes dos 
territórios africanos asiáticos e da Oceania pelos países ibéricos, Portugal 
e Espanha. Estes países, desde as primeiras navegações e a “descober-
ta” do “Novo Mundo”, a América, se constituíram geopoliticamente nos 
catalisadores econômicos para o acontecimento da revolução industrial 
originada na Inglaterra e principal pais neocolonizador, seguido pelos 
rivais europeus continentais que também conquistariam de forma im-

A crítica pós-colonial se constitui a partir da relação constitutiva 
de um amálgama linguístico e cultural que cria em seu desenvol-
vimento uma relação dialética complexa. De um lado a entrada de 
um código linguístico que representa toda uma forma de domina-
ção política, econômica e geográfica por parte dos países europeus 
que em momentos diferentes colonizaram a América e recoloniza-
ram a África, Ásia e Oceania. 

Fazendo aqui uma homena-
gem a Américo Vespúcio.
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perialista, territórios estrategicamente fornecedores de matérias primas, 
fundamentais para alimentar a chamada 3ª revolução industrial desde o 
fim do século XIX. Esse momento traria consigo toda a complexidade 
geopolítica do século XX, século que, de algum modo, poderia ser di-
vidido em três partes, segundo a cronologia de suas duas guerras mun-
diais, que levaram o mundo as transformações geopolíticas atuais, dentre 
elas os diversos movimentos de independência no continente africano e 
que desenham o mapa geográfico atual da África. 

Terminaremos esta breve referência aos estudos literários pós-co-
loniais provocando algumas perguntas que poderiam fazer surgir outras 
ideias e maneiras de pensar o ensino da literatura.

Uma perspectiva que focasse esses continentes ou territórios africa-
nos, latino americano, ou asiático, ou que observasse as centenas de ilhas 
paradisíacas espalhadas pelo pacífico sul, a partir de outros equipamentos 
de observação que fossem capazes mesmo de observar a construção de 
fronteiras móveis, baseadas numa cartografia de linguagens e literaturas e 
não apenas numa percepção histórica pós-colonial? Seriam outras carto-
grafias que criaríamos desse modo, o que ensina de forma venturosa Gilles 
Deleuze, um filósofo francês que pensa, por exemplo, numa geofilosofia, 
essa forma de conceber a filosofia que não se bastaria como especulação de 
ideias sem exercitar e experimentar ao mesmo tempo, um verdadeiro “en-
contro” (quer-se dizer uma relação prática com os elementos geográficos e 
históricos de outra cultura) com outras paisagens culturais. 

3.4 Proposta de atividade em sala de aula

Poderíamos pensar aqui em como se concebem guias turísticos. 
Que tipo de trabalho de pesquisa histórica, geográfica, cartográfi-

A Terceira Revolução Indus-
trial constitui um processo 
difuso que repercute na di-

mensão cultural; o chamado 
pós-modernismo, influencia 

a arte e os costumes. No que 
diz respeito à política e à 

economia gerou o chamado 
neoliberalismo e a era da 

globalização. Essa transfor-
mação no modo de produção 

ocorre simultaneamente na 
organização do Estado e no 

processo de trabalho nos 
setores: primário (agropecu-
ária, extração de minérios), 
secundário (indústria, pes-

quisa, informática) e terciário 
(serviços), sendo este último 

o âmbito do setor saúde. Leia 
o artigo completo, publicado 

na SciELO. Disponível em: 
<http://www.revistasusp.sibi.

usp.br/scielo.php?pid=S00348
3091991000100001&script=s

ci_arttext>

Não poderíamos pensar a crítica pós-colonial repensando as fron-
teiras e o mapa da África sob outra perspectiva, sob outro modelo 
de observação?
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ca, gastronômica, econômica e sociológica pode-se conceber numa 
produção editorial como essa que se orienta, como discurso não-fic-
cional, a um público específico e que tem em sua formulação uma 
série de elementos mercadológicos específicos. A literatura tem uma 
função diferente num guia turístico, pois se percebe cada vez mais que 
guias turísticos citam trechos de obras, remetem-se aos lugares e espa-
ços dos patrimônios históricos e culturais, criando possivelmente in-
tertextos e inter-relações com a literatura de uma região que é também 
considerada patrimônio cultural imaterial. 

O que o turismo teria a ver com a crítica pós-colonial? E de que 
modo as políticas culturais observam ou não as questões históricas re-
lacionadas com o passado colonial de um país ou região? Esses espaços 
de exploração turística são sempre caraterizados por relações materiais 
e imateriais que expressam tanto a importância cultural quanto econô-
mica de uma região turística.

Resumo 

A literatura trata de criar novas formas de sentir e ver, experimentar e 
contar a experiência ficcional ou documental daquilo que por ser es-
crito e registrado pelo suporte linguístico e discursivo, atravessa o tem-
po e o espaço; pois afinal quando o escritor ou o autor escreve e narra 
sua história ele não está simplesmente fazendo literatura mas sempre 
está também participando de um momento social e historicamente em 
transformação permanente. Ao mesmo tempo essa transformação pode 
ser contada, a partir das técnicas de narrativa, segundo os gêneros lite-
rários que veremos, se conjugam em formas inventivas e representantes 
de uma literatura que expressa seu tempo, criada e recriada na confluên-
cia singular desses acontecimentos que chamamos transculturais. 

Uma obra de arte e uma obra literária são sempre existentes dentro de 
um espaço, correspondendo a uma temporalidade histórica e comparti-
lhando um contexto de significações culturais diversas. Nesse sentido, a 
crítica pós-colonial faz parte de uma história social da cultura e percebe 
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que a obra de arte e a obra literária, ao fazerem parte de um contexto de 
significações sócio-históricas, trazem consigo uma produção ideológica 
sutil ou objetiva, difusa ou explícita que complica e leva adiante uma 
série de valores correspondentes à construção da cultura de uma socie-
dade como um todo.
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4 Literatura da classe operária

Neste capítulo, compreenderemos a importância do surgimento da  
cultura de massas.

4.1 Introdução

Se desde o fim do século XVII - mas num movimento anterior que 
se iniciou pelo menos desde as ideias iluministas da chamada burguesia 
que surge como primeiro movimento de classe divergente do poder aris-
tocrático -, temos a emergência e o desenvolvimento gradual das classes 
operárias nas grandes cidades europeias, tornando-se um fenômeno de 
suma importância para os estudos históricos e culturais, isso deve ser 
pensado à principio em sua relação causal. Isso servirá para pensarmos 
a complexidade que advém de movimentos técnicos do saber, das rela-
ções políticas e sociais que aí se formam e consequentemente a ideia de 
cultura popular de massa ou cultura industrial que veremos emergir nos 
séculos XIX e XX. 

4.2 Literatura da classe operária

Já percebemos o quanto essa introdução básica aos movimentos 
históricos da cultura urbana das grandes cidades europeias e, também 
essa emergência nas cidades dos países colonizados, se relaciona com 
as outras duas críticas contemporâneas nos estudos literários: a crítica 
feminista e a crítica da indústria cultural.

A emergência das classes operárias obedece a uma lógica de cres-
cimento populacional e crescimento da indústria de bens de consu-
mo que transforma a matéria prima de menor valor em produtos com 
valor agregado, constituindo a equação básica do lucro baseado na 
estrutura capitalista da criação de um valor de produção e de mercado 
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controlado em grande parte pelo detentor dos meios de produção, o 
indivíduo industrial ou empresário capitalista. 

O estudo da economia é um assunto instigante e muito importante 
para os estudos culturais e literários. Cabe ao professor, se assim for o 
caso, trazer o debate específico dos conceitos econômicos numa forma 
pedagogicamente interessante e que contemple os temas transversais 
inevitáveis para o estudo e o ensino da literatura. 

A ideia a reter na emergência da cultura de massas será que a ideia de 
um povo ou de uma população detentora de uma experiência de identida-
de cultural e que consistiria desde as formas do fazer artesanal de todos os 
tipos até as canções e as narrativas identitárias tradicionais começa a passar 
por uma transformação radical em suas formas de existência e experiência. 

Walter Benjamin, que já citamos, é um filósofo fundamental para 
entendermos como esse processo aconteceu. Também os filósofos da 
chamada escola de Frankfurt na Alemanha, Theodor Adorno e Hokkei-
nheimer, mostraram particularidades e trabalharam num nível avan-
çado os conceitos econômicos estudados por Karl Marx em suas inter-
-relações e transdisciplinaridades essenciais no estudo da literatura e 
dos estudos culturais.

Nesse período que não é absolutamente fundado numa periodici-
dade fixa - e que deveria ser estudado pormenorizadamente seguindo 
o interesse de cada professor com seu tema de trabalho em literatura 
– ocorre o aparecimento de um fenômeno chamado “cultura de massa”. 

O aparecimento da “massa popular”, esse conjunto de indivíduos 
mais ou menos anônimos que obedece (cada vez mais de forma esta-
tística, biopolítica) às necessidades de trabalho impostas pelo fenô-
meno do aumento populacional, mas que também tem sua existência 
correlata ao desenvolvimento desordenado e ao inchaço das grandes 
metrópoles industriais é, de certa forma, o resultado do fenômeno ca-
pitalista na modernidade. 

 Como, por exemplo, o 
artesanal e o pré-industrial 

medieval.



Literatura da classe operária

39

Capítulo 04

Em resumo, a produção e transformação industrial das matérias 
primas em bens de consumo e a escala de produção cada vez mais 
ampliadas acompanhando as estatísticas de crescimento populacio-
nal e suas derivações gerais sobre o fenômeno da cultura de massas 
e da cultura pop no século XX são apenas algumas ideias-chave que 
podem ser estudadas a partir das ideias econômicas de vários pensa-
dores do século XIX e XX. 

Para compreendermos a especificidade de uma crítica literária 
voltada para a produção de literatura operária, devemos ter em mente 
que há sempre um jogo de forças dinâmico no que se refere a quem dá 
as cartas na produção cultural. Se hoje temos uma literatura da “classe 
operária”, deve-se ter em mente que nem sempre a classe operária teve 
espaço para produzir sua experiência e que se esse espaço existe hoje 
é preciso analisar como ele foi conquistado. Devemos entender que se 
trata de pensar numa “classe operária” que não é a mesma do início do 
século XIX ou a mesma que existe pouco antes da eclosão da segunda 
guerra com a ascensão do nazismo na Alemanha de Hitler, ou em como 
foram concebidas estratégias geopolíticas norte americanas na América 
Latina nessa mesma época. 

Posteriormente a esse período da segunda guerra mundial, onde 
operários com ideias marxistas e socialistas foram perseguidos e mor-
tos dentro e fora da guerra que acontecia em toda a Europa, durante a 
“guerra fria”, se vivenciou um momento problemático da democracia na 
América latina, uma época de emergência e estabelecimento prolongado 
das ditaduras militares que limitaram as liberdades civis e democráticas.

Também os temas e as formas expressivas dessa literatura operária 
deveriam necessariamente ser estudados de acordo com uma crítica dos 
meios e das mídias, análise da emergência de novas formas expressivas 
como o cinema, o rádio e a televisão, suas relações com a cultura teatral, 
confluências, heranças, hibridizações de estilo, relações com a crítica 
pós-colonial, pois muitos operários hoje em dia migram de outros paí-
ses para tentar a vida em grandes metrópoles industrializadas. 

Em particular, como já salien-
tamos, se destaca a filosofia 
econômica de Karl Marx, des-
dobrada e renovada critica-
mente pelos neomarxistas e 
teóricos e críticos da cultura 
em geral.

E lembramos aqui da chama-
da “literatura de resistência” 
ou da “literatura engajada” 
que descreve segundo for-
mas e expressões estéticas a 
serem analisadas em outro 
momento. 
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É no seguimento das ideias de interdisciplinaridade e de uma am-
pla crítica das ideologias capitalistas e socialistas, no seguimento de uma 
crítica social do fenômeno da “cultura de massa” como significando o 
atual estádio moderno do capitalismo avançado, e conjuntamente dan-
do continuidade a uma análise crítica rigorosa dos efeitos culturais nas 
ditaduras de estado na extinta União Soviética, ditaduras que atravessa-
ram metade do século XX, sob a égide de uma estratégia político-bélica 
curiosa chamada “guerra fria”, que abordaremos a Crítica feminista.

Resumo 

O aparecimento da “massa popular”, esse conjunto de indivíduos mais 
ou menos anônimos que obedece (cada vez mais de forma estatística, 
biopolítica) às necessidades de trabalho impostas pelo fenômeno do 
aumento populacional, mas que também tem sua existência correlata 
ao desenvolvimento desordenado e ao inchaço das grandes metrópo-
les industriais, é de certa forma o resultado do fenômeno capitalista na 
modernidade.

De novo ressaltamos que, no ensino da literatura, os temas transdis-
ciplinares são inevitáveis e somente depois de mapearmos nossos 
conhecimentos sobre a atualidade da crítica em nosso presente, 
poderemos tratar de assuntos e temas específicos para a literatura. 
Nosso objetivo é adquirir certo traquejo com a questão política 
que atravessa todos os temas de uma análise literária e cultural, 
porque como vimos, se a linguagem é uma questão constitutiva do 
saber em geral e a literatura é uma forma expressiva ampla e com-
plexa em seus modos de existência, então o estudo da literatura é 
sempre atravessado por outros saberes que se dão em apoio e em 
função de formas de leitura crítica da literatura. 
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5 Crítica feminista

Neste capítulo, entenderemos a contribuição da crítica feminista aos  
estudos literários.

5.1 Introdução 

A crítica feminista tem algo de fundamental importância em seu 
objeto de estudo: a significação própria e autêntica do feminino num 
mundo onde a sociedade se estabeleceu sob a força de um imperativo 
político de poder masculino.

O mundo capitalista desde a revolução industrial sempre foi um 
mundo em que as formas significantes tenderam à preponderância de 
um discurso masculino. Não que a mulher não seja fundamental na eco-
nomia cultural da sociedade ocidental, é que no campo da linguagem e, 
portanto da política e da cultura, os discursos revelam não apenas um 
silenciamento forçado das vozes femininas (consciente e inconsciente), 
mas um regime de coerção e controle da voz, do desejo e da capacidade 
intelectual e produtiva feminina. 

5.2 Crítica feminista

Há, como conceituam as teóricas e os teóricos do feminismo e 
da cultura, uma relação machista disseminada na cultura em geral. O 
falocentrismo significaria uma verdadeira institucionalização histórica 
da voz masculina preponderante e formadora de sentido. Essa insti-
tucionalização do discurso masculino é um saber-poder sutil e esta-
belecido como estereótipo, ou em outras palavras uma espécie de lei 
subjacente na esfera cultural. Este estereótipo deve ser constantemente 
explicitado em suas formas de domínio da expressão e do alcance das 
sensibilidades, produções e mais básicas reivindicações das mulheres 

Como há uma crítica ao euro-
centrismo no caso da crítica 
pós-colonial. 
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como indivíduos com os mesmos direitos e deveres de cidadão peran-
te os códigos civis e culturais na sociedade. Mas esse assunto é comple-
xo e está longe de podermos abarcar sua complexidade neste espaço. 
Digamos que a literatura como forma de expressão cultural é um es-
paço fundamental da vida e da cultura do feminino. Mas não apenas 
do feminino, e sim também de toda cultura percebida como “minoria”. 

Deveríamos dizer isso apenas em relação aos países ocidentais com 
plenos direitos a liberdades civis e onde esse conceito de cidadania se 
mostra estabelecido de forma legal. Não se pode dizer o mesmo em re-
lação a outros países onde as mulheres ainda sofrem violências incon-
cebíveis e mesmo terríveis como a privação de direitos básicos e devem 
sobreviver (a palavra indica situações de risco real), quando mulheres 
afrontam tradições seculares religiosas ou culturais arcaicas, ainda não 
organizadas numa estrutura laica estatal. 

Questões culturais são sempre vinculadas a tradições e heranças, 
valores e sentidos que se transformam segundo situações materiais de 
desenvolvimento na história e, portanto na sociedade. A questão é que 
esses valores e esses sentidos não se desenvolvem e se processam sem es-
tarem transformando o próprio sentido da sociedade e da tradição que 
os elabora e fazem permanecerem válidos. Essa complexidade do objeto 
de estudo da crítica feminista é muito importante para percebermos a 
especificidade do seu alcance no sentido de que a crítica feminista está 
em condições de desestabilizar inclusive valores que aparentemente se-
riam valores revolucionários, como aqueles expressos em todo discurso 
“machista”, “chauvinista”, “homofóbico” ou “misógino”. 

Sobre os crimes contra mu-
lheres, podemos lembrar dos 
crimes de “honra” perpetra-
dos contra mulheres que se 
recusam a, por exemplo, 
casarem-se com um parcei-
ro masculino escolhido pela 
família, ou no caso de de-
sistência dessa relação, algo 
considerado culturalmente 
um ofensa gravíssima. Há 
nessas situações diversos 
casos de mulheres que são 
obrigadas a se encarcerar 
para poderem sobreviver a 
violência dessa tradição de 
domínio masculino. 

É fundamental termos em mente que o problema que subjaz às 
questões feministas em geral, organizam-se de forma complexa des-
de as questões relativas à linguagem até os desdobramentos políti-
cos, econômicos e finalmente culturais nos quais os direitos a uma 
cidadania isonômica entre os indivíduos em uma sociedade se pau-
tam numa organização de deveres estabelecidos numa constituição.
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Nesses termos, a crítica feminista, sempre e desde o princípio, ao se 
preocupar em questionar o modo como os discursos de saber e poder 
(os discursos da ciência e da política conservadora ou revolucionária, 
de “direita” ou de “esquerda”), silenciam ou subvertem, apropriam-se ou 
denigrem, ou ainda simplesmente tergiversam os discursos autêntico 
das mulheres em todas as instâncias sociais e políticas, repensa e elabora 
uma crítica geral da ideologia “cultural” dominante em uma sociedade.

A partir dessa generalização ou “universalização” se assim pode-
mos dizer, do campo problemático em que se põe o sentido e do valor 
dos discursos de saber e poder numa sociedade, a crítica feminista está 
em condições também de analisar a sua própria  forma de crítica, re-
pensando de forma desconstrutora as situações de saber e poder que a 
própria crítica feminista é obrigada a pensar. 

Não é difícil percebermos a partir da linha transversal que opera 
a linguagem de forma constitutiva do campo social, e que a partir dos 
temas “femininos” que participam essencialmente da vida de todos nós, 

A crítica feminista, num primeiro momento, elabora uma análi-
se (nascida da leitura marxista e socialista da sociedade capitalis-
ta industrial) a partir de uma recuperação histórica das práticas 
discursivas, do mundo do trabalho e da cultura das mulheres. E 
devemos fazer um parêntesis aqui: muitas vezes devemos ler “dis-
curso” como operando e representando a própria “prática” social 
e cultural, pois em nossa perspectiva, a linguagem “representa” de 
modo singular tanto a significação quanto a materialidade signi-
ficante (a língua e a fala) das próprias ações políticas e culturais 
em uma sociedade. Ora, essas práticas iniciais da crítica feminista, 
a recuperação de toda uma sensibilidade, influência e produtivi-
dade cultural das mulheres (isso ocorre desde a segunda metade 
do século XIX), levarão a uma generalização da crítica cultural e 
ao entendimento da complexidade e da transdisciplinariedade dos 
temas nas ciências humanas como um todo.
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que uma crítica desses temas não é outra que uma crítica dos modos de 
produção cultural que emergem tanto da esfera econômica, quanto das 
esferas políticas e culturais que se desdobram, se processam e se trans-
formam a partir da cadência do processo técnico e científico que molda 
conceitualmente o que se passou a denominar modernidade.

Resumo 

A crítica feminista, ao se preocupar em questionar o modo como os 
discursos de saber e poder silenciam ou subvertem, apropriam-se ou 
denigrem, ou ainda simplesmente tergiversam os discursos autêntico 
das mulheres em todas as instâncias sociais e políticas, repensa e elabora 
uma crítica geral da ideologia “cultural” dominante em uma sociedade.

Um exemplo emblemático 
do papel da crítica feminista 
na literatura é o papel enga-
jado politicamente do femi-
nismo da escritora inglesa 
Virgínia Woolf na primeira 
metade do século XX. Sai-
ba mais sobre essa escritora 
pioneira do discurso femi-
nista, uma das mais impor-
tantes representantes da 
corrente literária modernista 
que inovou a literatura ao 
produzir o chamado “fluxo 
de consciência” na experi-
ência narrativa de estados 
subjetivos dos personagens 
em sua obra. Fonte: <http://
es.wikipedia.org/wiki/Virgi-
nia_Woolf >.



Crítica da indústria cultural

45

Capítulo 06

6 Crítica da indústria cultural

Neste capítulo, entenderemos a importância da indústria cultural nas  
formações culturais.

6.1 Introdução

Digamos que na crítica da indústria cultural os temas das três ou-
tras críticas sempre estiveram fomentando e trabalhando uma resignifi-
cação dos pressupostos e dos elementos materiais e históricos de que faz 
uso essa crítica. Vimos como isso é verdade, no sentido de que todas es-
sas críticas que representam a contemporaneidade dos estudos literários 
e culturais, são atravessadas pelo interesse comum de se compreender o 
funcionamento da linguagem e de suas significações ideológicas. 

A questão a se reter neste momento, é que há na emergência histórica da 
modernidade (situando o período, de forma relativa, entre os séculos XIX e 
XX), uma espécie de síntese dinâmica dos elementos significantes fundamen-
tais para a crítica cultural desse período. A essa síntese de elementos corres-
ponde uma leitura transdisciplinar que podemos chamar indústria cultural.

6.2 Crítica da indústria cultural

A crítica da indústria cultural só poderia ser concebida na forma de uma 
crítica das estruturas econômicas, políticas e consequentemente culturais que 
se estabelecem num movimento complexo onde um sentido de valor e de 
consumo tem uma história passível de ser repensada, reanalisada e posta a 
prova em seus efeitos inerentes ao modo de vida das sociedades modernas. 

Já falamos anteriormente do conceito de biopolítica trabalhado por 
Michel Foucault e de sua importância como conceito articulador das 
complexidades ideológicas e do sentido do controle e de governo que 
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os estados passam a exercer sobre as populações. Pois bem, esse con-
ceito pode e deve ser pensado também em suas relações diretas com a  
“indústria cultural”. 

O que devemos ter em mente, e isso se fará com exemplos retirados 
da própria literatura, é que há de forma constitutiva elementos mate-
riais que modificam e elaboram sentidos culturais amplos, com impac-
tos ideológicos específicos nas massas urbanas, transmitindo valores e 
sentidos produzidos num jogo de poderes e saberes institucionalizados, 
fazendo parte, como sabemos, de uma instituição muito mais ampla, 
desde sempre global, chamada capitalismo e que historicamente teve 
início desde a era moderna na Europa, berço da industrialização.

A literatura pode demonstrar que uma série de sensibilidades e de 
práticas discursivas, são ricamente apresentadas segundo a potência 
descritiva da linguagem literária que cria, representa e transforma as 
subjetividades tanto individuais quanto coletivas.

O tema expresso pelo conceito de subjetividade é complexo, abso-
lutamente da ordem do transdisciplinar, mas pode e deve ser tratado 
de forma dinâmica como sendo parte inerente do próprio “sentido” do 
literário. E aí é que devemos ter atenção. Pois o literário não teve e não 
terá sempre o mesmo sentido. Sua significação social nem sempre foi a 
mesma e a teoria dos gêneros literários se preocupa em mostrar como a 
forma do discurso literário, seus gêneros de apresentação dos assuntos 
e das criações ficcionais ou históricas, revela, em suas diferenças, ques-
tões relativas à própria compreensão estética de uma sociedade, de um 
indivíduo ou de uma cultura mais ampla.

A indústria cultural é um fenômeno inerente a toda produção in-
dustrial e não apenas a uma produção de cultura. Mas o que uma 
crítica considera como indústria cultural deve levar em conta to-
dos aqueles pressupostos teóricos e históricos que vimos anterior-
mente participando das análises e da fundamentação teórica dos 
outros modos de crítica literária. 
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Uma “Teoria dos meios”, uma “Teoria dos sistemas” e uma “Teoria 
cultural” junto com os “Estudos literários”, preocupam-se, na prática, 
desde uma perspectiva da história das técnicas e tecnologias, com a per-
cepção crítica desses fenômenos culturais de alcance político muito am-
plo nas suas significações. Hoje, todos esses estudos são proeminentes 
em estabelecer nexos e rupturas teóricas e metodológicas, segundo a 
orientação epistemológica de cada estudioso; mas podemos dizer, sem 
dúvida, que o estudo da literatura e os Estudos literários e culturais, ex-
pressando uma linguagem fundamental do ser humano, formalizando 
uma estética na e da linguagem, são cada vez mais importantes para as 
ciências humanas e os estudos culturais na atualidade.

Desde o início desta introdução ao estudo e ao ensino da literatura 
percebermos a intersecção material e discursiva das esferas do poder 
político e econômico e do saber científico, a esfera da subjetividade sem-
pre esteve presente como a dimensão ou o próprio plano de significação 
dinâmica onde acontece de forma atualizada o presente vivo de cada 
indivíduo em sociedade (justamente por ser da ordem do significante e 
do significado que operam a linguagem). 

O campo ou a dimensão da subjetividade, seja pela representação 
dos objetos culturais, seja pela presença das práticas discursivas da lin-
guagem em sua institucionalização capitalista, é e sempre será o espa-
ço de atualidade e construção de uma imagem da realidade das cultu-
ras e sociedades em transformação na história. Mas não podemos nos 

A indústria cultural e a crítica dessa indústria se apoiarão, desse 
modo, numa aproximação transdisciplinar às esferas econômicas, 
políticas e culturais que trabalham em geral as ciências humanas 
e que focam os modos de produção, transmissão, recuperação, 
transgressão e recaptura das significações e das subjetividades que 
estão em jogo na sociedade segundo instituições e meios comuni-
cativos variados, todos emergentes na modernidade, como a tea-
tro, a imprensa, a fotografia, o cinema, o rádio, a televisão e desde 
o final do século XX, as redes informáticas e cibernéticas. 
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contentar com essa explicação introdutória e devemos sim sempre ter 
em mente que essa “Imagem” deve ser analisada e repensada em seus 
pressupostos, em seu aparente desenvolvimento natural. Não existe ne-
nhum desenvolvimento que não seja ou possa ser reconstruído na dinâ-
mica de sua produção material e subjetiva, dependente de uma relação 
também dinâmica e em processo com a linguagem. Essa linguagem fala 
línguas diferentes e mesmo se apresenta no seu limite como a crítica de 
sua própria limitação, ao se deparar com outras formas de descrição da 
realidade social no mundo contemporâneo. Há sempre um intenso jogo 
de forças que corresponde a uma análise lúcida de suas condições de 
produção material e subjetiva. 

A indústria cultural, portanto, e sua consequente crítica trabalhada 
na forma dos estudos literários e culturais, não é outra coisa, senão con-
ceitos operativos para essas diversas relações que vimos brevemente,  a 
partir de nossa estratégia de leitura inicial de quatro formas críticas atu-
ais das pesquisas em literatura. Veremos como a literatura e o ensino da 
literatura representa e transforma, dinamiza e produz em sua existência 
contemporânea, os modos e as possibilidades de leitura do mundo que 
aprendemos a chamar “globalizado”. 

Resumo

A crítica da indústria cultural só poderia ser concebida na forma de 
uma crítica das estruturas econômicas, políticas e consequentemente 
culturais que se estabelecem num movimento complexo onde um sen-
tido de valor e de consumo tem uma história passível de ser repensada, 
reanalisada e posta a prova em seus efeitos inerentes ao modo de vida 
das sociedades modernas. 
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7 Biopolítica e estudos literários

Neste capítulo, entenderemos as relações de saber e poder nas 
sociedades atuais.

7.1 Introdução

Manejaremos a partir desse tópico, duas vertentes da crítica lite-
rária e cultural. Poderíamos dizer até que são também dois modos de 
se compreender e fazer uma pesquisa histórica, levando em conta que 
existem campos de estudo específicos seguindo estratégias e metodolo-
gias específicas para a produção historiográfica. Porque já observamos 
a importância, no mundo complexo e veloz atual, de uma compreensão 
da necessidade do debate interdisciplinar e transdisciplinar, conside-
rando o prefixo “inter” entre as disciplinas como modos de cooperação 
das áreas de conhecimento numa rede relações pedagógicas e o prefixo 
“trans” como modos de interação das áreas e dos conhecimentos es-
pecíficos entre os modos de repassagem dos conteúdos na disciplina 
Literatura e Ensino I.

É nesse sentido que nos orientaremos basicamente sobre as teorias 
sobre cultura e estudos literários primeiro em Michel Foucault, filósofo 
francês fundamental nos estudos de Literatura e Ciências Humanas em 
geral e Raymond Willians, uma das referências teóricas nos estudos 
literários e culturais.

7.2 Michel Foucault e os estudos literários

Quando falamos introdutoriamente de biopolítica, observamos 
uma conceituação básica que orienta nosso entendimento do ensino da 
literatura para o fato da emergência na era moderna de uma situação 
histórica, política e econômica que relaciona basicamente os conceitos 

Conceito trabalhado por 
Michel Foucault em sua obra: 
FOUCAULT, M. Nascimento da 
Biopolítica. São Paulo, Mar-
tins Fontes, 2008. p. 431.
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de poder e saber políticos do Estado, governo e das populações que pas-
sam a ser numerosas com os desenvolvimentos técnicos e industriais. 
Isso possibilita, consequentemente, a criação da necessidade de formas 
modernas de governo baseadas em estratégias científicas (organização 
racional do conhecimento), políticas (estratégias de intervenção gover-
namental) e econômicas (política econômica e estatística).

Desse modo, a partir de um conceito amplo como o de biopolítica, 
o professor ou o aluno, poderá fazer suas articulações pedagógicas pró-
prias, remetendo as questões transdisciplinares a própria constituição 
do conceito de cultura na era moderna e na modernidade. 

É possível sempre fazer menção ao estudo de Michel Foucault 
sobre a problemática muito importante da emergência histórica da ideia 
de literatura na era moderna e de seu estudo sobre o escritor Miguel de 
Cervantes e da especificidade formal e expressiva do romance Don Quixote. 

O filósofo argumenta e mostra em seu importante livro As palavras 
e as coisas, que podemos entender as ideias históricas e as tradições li-
terárias relacionadas a um modo mais amplo de se conceber a cultura 
e o saber de uma época relacionando os modos de se representar da  

Existem outras questões muito importantes na obra de Foucault 
que deveríamos mencionar para o entendimento das questões re-
lativas às transformações históricas profundas que advêm tanto 
do aceleramento da produção industrial quanto da emergência 
de novas formas de governo das populações durante toda a era 
moderna, desembocando no século XX, que representa a entrada 
definitiva na chamada modernidade. Uma delas é o fato de que 
para nós, professores de língua e literatura, é fundamental sempre 
estarmos relacionando de forma “inter” e “trans” disciplinar tan-
to o sentido estético da obra literária quanto seu sentido cultural 
constitutivo, vale dizer as relações de significação e produção de 
sentidos compartilhados na sociedade que se exercem em lutas e 
tensões próprias a constituição política da própria cultura.

Livro referencial para as ciên-
cias humanas e literárias em 
geral. Leia a obra na íntegra. 

FOUCAULT, Michel. As pala-
vras e as coisas. Trad. Salma 
Tannus Muchail. São Paulo, 

Martins Fontes, 1995. 
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pintura, com os modos de representação literária. Essa análise traz como 
resultado a conclusão de que o sentido de conhecimento e até mesmo 
de fato histórico podem e devem ser analisados do ponto de vista de 
sua construção epistemológica e cultural. Vale dizer ainda, do ponto de 
vista de como o próprio conhecimento se forma segundo variações e 
estratégias de leitura e de como essas próprias construções de saber se 
dão segundo forças políticas e sociais específicas ao contexto material de 
sua existência num determinado lugar e tempo.

Desse modo, podemos ler com Foucault um trecho desse seu trabalho 
tão importante de escavação, verdadeira arqueologia dos modos como o dis-
curso da História se forma no início da modernidade (séc. XIX) e que hoje 
sabemos ser tão importante para os estudos literários. Isso porque junto a 
esse momento também podemos ler uma relação com o discurso literário, 
marcando este uma forma temporalmente emergente da era moderna. 

Desse modo podemos perceber como exemplo de nosso contexto 
de ensino, como o Brasil do final do século XX tem hoje outras signifi-
cações e mesmo outra imagem completamente diferente daquelas ima-
gens formadas num contexto geopolítico anterior hoje transformado. 

Transformações políticas, econômicas e culturais podem ser lidas 
nesse processo segundo diversas perspectivas, mas uma imagem dessa 

O que antes, na idade média, era pensado sob formas de descri-
ção e expressões de um mundo vivido na ordem da representação 
clássica, irá se transformar epistemologicamente de modo perene 
na representação moderna das ciências, das artes e da linguagem. 
Aqui queremos deixar claro como os discursos (a forma política 
em que a linguagem opera e se materializa) na ordem do tempo, 
dependem das formas como se concebe a própria existência de suas 
representações na linguagem. Desse modo, a literatura também 
descreve tanto modos de existência da percepção numa sociedade 
e num tempo quanto esses modos podem transformar as outras 
possíveis representações da leitura, da escritura e da sociedade. 
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transformação tem materialidade e atualidade próprias. A esse respei-
to os estudos de Geografia História ou Sociologia são absolutamente 
esclarecedores, criando conceitos nas últimas décadas que remetem ao 
contexto da globalização e a importantes críticas ideológicas desse con-
ceito que como todo conceito remete a grupos de poder e a práticas de 
saber e produção de subjetividade no âmbito das ciências e das políticas 
educacionais mundiais:

A História vai desenrolar numa série temporal as analogias que apro-

ximam umas às outras as organizações distintas. É essa História que 

progressivamente, imporá suas leis à análise da produção, à dos seres 

organizados, enfim, a dos grupos linguísticos. A História dá lugar às or-

ganizações analógicas, assim como a Ordem abria o caminho das iden-

tidades e das diferenças sucessivas. (FOUCAULT, 1992, 233)

Para finalizar, diremos que o conceito de biopolítica do filósofo, que 
podemos ler em textos como A Verdade e as formas jurídicas como tam-
bém em O nascimento da Biopolítica, se inter-relaciona de forma apro-
priada com o ensino da literatura porque apresenta, mesmo que de forma 
indireta, tanto o desenvolvimento histórico das tecnologias modernas de 
governo sobre as populações na era moderna quanto o trabalho muito 
especializado dos pormenores políticos, epistemológicos e institucionais 
que atravessam o período que antecede e constitui a Modernidade. 

A indústria cultural nesse sentido opera em seu bojo essas diver-
sas relações internas ao conceito de cultura, pois veremos o quanto 
um modo de ler e ver o mundo, pode ser transformado de forma mui-
to importante na modernidade, quando em meio às enormes tensões  

FOUCAULT, Michel. A verdade 
e as formas jurídicas. São 

Paulo, Martins Fontes.

A literatura, seja percebida como arte ou como função, seja lida a 
partir de um grupo de especialistas ou pelo leitor “comum”, tem uma 
historicidade própria que revela mais do que poderíamos conceber 
sem uma aproximação mais cautelosa à sua especificidade semio-
lógica, cultural e política, em uma palavra sua especificidade como 
elemento institucional de representação de uma ideia de cultura.
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geopolíticas que se deram entre as duas grandes guerras mundiais, 
constituiu-se todo um novo modo de perceber a cultura, a literatura 
e a sociedade. Grande parte da literatura que se tornou fundamental 
aos estudos literários faz parte dos vários movimentos estéticos de 
vanguarda da modernidade.

Resumo

Trataremos da emergência na era moderna de uma situação histórica, 
política e econômica que relaciona basicamente os conceitos de poder e 
saber políticos do Estado, governo e as populações que passam a ser nu-
merosas com os desenvolvimentos técnicos e industriais, criando con-
sequentemente a necessidade de formas modernas de governo baseadas 
em estratégias científicas (organização racional do conhecimento, poli-
ticas (estratégias de intervenção governamental) e econômicas (política 
econômica e estatística).
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8 Raymond Willians e os 

estudos literários e culturais

Neste capítulo, entenderemos as relações entre literatura, cultura,  
sociologia e política.

8.1 Introdução

Raymond Willians é um dos maiores expoentes da chamada Crí-
tica Cultural e dos Estudos literários e culturais ingleses. Esta obra que 
poderíamos dizer de cunho neomarxista, renova, entretanto a dimensão 
analítica dos estudos da tradição intelectual de esquerda na Inglaterra, 
mas que tem muita influência nos estudos culturais em geral.

Na verdade essa preocupação com uma conceituação pormenoriza-
da da cultura se deve ao fato de que ele mesmo nasce num contexto de 
oposição ao que poderíamos chamar de “norma natural” ou stablishment 
de uma ideia de literatura como pertencente à “alta cultura”. 

Em outras palavras, a ideia de que a obra literária “paira” e está aci-
ma dos conflitos sociais e de que então deve ser vista como um “fim em si 
mesmo”, para Raymond Willians não poderia ser mais errada. Há sempre 
uma relação material e significante entre a literatura e as questões sociais e é 
justamente uma ideia de cultura que se elabora como forma de interconexão 
entre o campo das produções literárias e as questões políticas e sociológicas.

8.2 Raymond Willians e os estudos 
literários e culturais

O chamado materialismo histórico de cunho marxista desenvolveu, 
na verdade, desde o século XIX, a própria ideia de crítica social e de crí-
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tica ao funcionamento do sistema econômico capitalista. A partir dessa 
ideia fundamental de crítica das relações de poder, podemos entender 
o projeto de análise mais pormenorizada dos diversos âmbitos e dos di-
versos elementos e jogos de força que atuam numa ideia de cultura. A 
literatura é um meio de produção textual e uma instituição singular que 
tem papel fundamental em toda análise cultural de uma sociedade. 

A literatura tem em seu funcionamento uma relação de normas 
e leis internas que se baseia na “natureza” paradoxal da própria 
linguagem. A linguagem afirma um significado “finito” a partir 
de um jogo de possibilidades de composição de seus elementos 
“infinito”. Essa característica da linguagem abre a possibilidade na 
literatura de ela tematizar qualquer assunto, produzindo uma es-
pécie de liberdade interna excepcional, transgredindo toda limi-
tação simbólica e normativa que atravessa as próprias culturas no 
percurso histórico. Isso explica uma forma singular de poder da 
literatura. Quando a literatura pode manipular qualquer sentido 
possível ela também se torna uma instituição sem fundamento 
normativo, o que em termos lógicos tornaria sua função incerta 
e paradoxal e nesse sentido anárquica. (an = não; arqué = poder  
→ “não-poder”). Mas esse “não-poder” é paradoxal e relativo ao 
momento e ao contexto no qual a literatura se observa. Isso se dá 
dessa forma visto que a linguagem literária justamente é especial 
porque “pode” e “não pode” tudo ao mesmo tempo. A literatura 
pode tudo porque é um sistema finito (por exemplo: o alfabeto, os 
ideogramas) e de composições infinitas (a criação literária) e “não 
pode” tudo, porque nesses termos infinitos ela também perde sua 
capacidade de jogar o jogo limitado e lógico da linguagem política 
que tende a separar a parte do todo e alcançar um fim específico. 
Observemos bem a sutileza desses problemas. Não significa que 
a literatura não possa fazer um sentido específico e finito. É que 
quando ela o faz, o faz de uma forma que sempre pode haver uma 
desdobramento infinito desse sentido parcial de um romance ou 
de um texto ficcional qualquer. 
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Nos anos 1960, quando essa maneira de estudar os processos e os 
modos de produção da cultura se institucionaliza, podemos observar 
que outros intelectuais ingleses compartilham dessas mesmas ideias de 
renovação nos estudos literários. 

Podemos elencar, ao lado de Raymond Willians, alguns persona-
gens importantes nessa estratégia de análise da cultura e dos estudos li-
terários de origem britânica. Historiadores e críticos literários como E.P. 
Thompson, Christopher Hill, Raphael Samuel e Stuart Hall, este último 
tornando-se influente coordenador do programa acadêmico de estudos 
culturais da Universidade de Birminghan, bem como Perry Anderson, 
Terry Eagleton entre outros. 

Nessa época, sabemos que era necessário haver um modo de leitura 
dos novos e cada vez mais abundantes meios de comunicação, informa-
ção e publicidade que emergem como inaugurando o que passou a se 
chamar a era da cultura. 

Para uma resposta a essas importantes perguntas, deveríamos rela-
tivizar um pouco as relações lógicas entre os elementos que participam 
do problema. 

•	 É importante notar que existe um fundamento teórico baseado 
principalmente na obra de Karl Marx que sabemos desenvolve 
avanços no materialismo histórico. Esta teoria, apenas nos 
remetendo sinteticamente ao seu caráter epistemológico, vale 
dizer a sua forma de funcionamento como discurso científico de 
análise histórica, tem importância fundamental justamente por 
estabelecer nexos entre a materialidade das necessidades vitais 

Raymond Williams, ao ela-
borar uma teoria cultural so-
bre pressupostos marxianos, 
discute o termo no contex-
to da relação entre “forças 
produtivas” e arte e pensa-
mento, perguntando-se qual 
o processo de determinação 
mais coerente para explicar 
a relação entre essas catego-
rias: reflexo ou mediação? O 
autor afirma que a noção de 
reflexo objetifica o mundo 
real, gerando a apreensão 
de objetos como elementos 
constitutivos da realidade. 
A complicação dessa noção 
para a definição de consci-
ência procurou ser resolvi-
da com “uma interpretação 
alternativa de consciência 
como “verdade científica” 
(WILLIAMS, 1979, p. 98-99), 
que via o mundo real, a in-
fraestrutura, separado da 
arte. A arte e seus reflexos 
eram julgados pela maior ou 
menor conformidade com 
eles. Leia o artigo completo 
no SciELO. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scie-
lo.php?script=sci_arttext&pi
iS4-40602009000100012>.

Mas deveríamos nos perguntar que cultura? Afinal não são sempre 
mais do que apenas “uma” as culturas? E por outro modo de ver, 
esse modo de análise desenvolvido por esse grupo em que parti-
cipa Raymond Willians e que ele mesmo ajuda a criar com seus 
trabalhos, não funcionaria apenas para a sociedade inglesa?
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de sobrevivência (comer, ter segurança e relacionar-se num 
grupo de proximidade) e os modos como essas necessidades são 
satisfeitas no processo histórico. A relação entre as necessidades 
e os modos de realização dessas necessidades constitui o que 
teoricamente nomeia-se por dialética. Vimos como a linguagem 
em sua operação de representabilidade funciona a princípio dia-
leticamente. Quem sabe em outro momento poderemos avan-
çar nessas questões teóricas que tem também outros desenvolvi-
mentos segundo diferentes epistemologias.

•	 Ora essas relações fundamentais de sobrevivência e de luta são 
estruturais, ou seja, obedecem de forma teoricamente complexa 
a “padrões” de repetição mas também diferem e se transformam. 
Um exemplo claro é a mutação genética na teoria da evolução 
de Charles Darwin. Esses padrões (não absolutamente fixos) 
ocorrem em todas as sociedades segundo formas, expressões e 
singularidades próprias, dependendo do contexto de evolução 
próprio a cada sociedade. 

•	 Porém, como já adiantamos, devemos ter cuidado ao pensar na 
ideia de “estrutura”, pois as próprias estruturas materiais (natu-
reza) e simbólicas (linguagem, cultura) não são e não funcionam 
da mesma forma em cada grupo social analisado, obrigando a 
Teoria da Cultura a relativizar inteligentemente e de forma dinâ-
mica e eficaz, tanto o elemento comum subjacente na estrutura 
social de desenvolvimento nas diferentes sociedades, ou seja, a 
necessidades de sobrevivência, os elementos biológicos e psico-
lógicos comuns, como deve necessariamente perceber as dife-
renças próprias, as singularidades psicogenéticas e geográficas 
em cada contexto histórico e social.

Além disso, o desenvolvimento técnico e tecnológico nas socieda-
des não obedece a uma lei de evolução linear e existem estudos sempre 
relativizando e tornando mais sutil e problemática qualquer afirmação 
evolutiva social e histórica que não pense a si própria como um estágio 
aberto do conhecimento.
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Apesar dessas ressalvas, a teoria cultural é um avanço importante 
na teoria do conhecimento ou da epistemologia. Ela se preocupa em 
analisar a cultura, como Raymond Willians desenvolve em seu texto “O 
Futuro dos Estudos Culturais”, de 1987, da seguinte forma:

Não se pode compreender um projeto intelectual ou artístico sem que 

também se compreenda a sua formação; que a relação entre um proje-

to e uma formação é sempre decisiva; e que a ênfase dos Estudos Cul-

turais está precisamente em seu compromisso com ambos, ao invés de 

especializar-se em um ou outro.(…) O projeto e a formação nesse sen-

tido, são maneiras diferentes de materializar – modos diversos , então, 

de descrever – o que é de fato uma disposição comum de energia e 

direção. (WILLIANS, 2011, p. 172)

8.3 A literatura como instituição provoca 
uma ideia de cultura funcionando como 
uma dialética dinâmica e múltipla

Como já salientamos no início de nosso texto, existe sempre nas 
análises e estudos literários uma interpretação dialética da sociedade e 
da história, e a cultura, sendo um modo de expressão “comum” de uma 
sociedade, participa de forma a se descrever em sua complexidade, de 
um modo de funcionamento dialético, vale dizer, há uma tensão e um 
jogo de regras e desvios que coexistem como resultante material numa 
cultura. A cerâmica mesopotâmica e as pirâmides com seus hieróglifos 
egípcios são provas materiais desse processo histórico de longa duração.

Falamos em dialogia quando introduzimos a base epistemológica 
de nosso estudo da literatura sendo coexistente e participando da maté-
ria linguística, do fenômeno da linguagem enquanto expressão literária, 
enquanto modo poético de operar o conjunto de signos que compõe a 
linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Raymond Willians (2011, p. 
172), um dos últimos de sua carreira, procura nomear de modo mais 
atualizado, o que para nós já se distancia em mais de trinta anos, o que 
no início de seu trabalho se pensava pelos termos de Arte e Sociedade.
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Veremos em outro momento o quanto esse multiperspectivismo 
criado pelos fatos e produtos culturais da sociedade contemporânea, 
os novos meios de comunicação de massa, forçaria a Teoria da Cultura 
a pensar-se numa espécie de aprimoramento do conceito de dialética. 
Essa necessidade de analisar a cultura como uma problemática mul-
ticultural hoje em dia é já renovada conceitualmente por Raymond 
Willians em fins da década de 1980, quando ele repensa nessa ocasião 
os problemas da análise cultural a partir dos conceitos de Projeto e For-
mação, em lugar dos conceitos originais dos estudos culturais nascidos 
em 1960, como Arte e Sociedade. 

Concluindo e pensando no modo de leitura cultural de Raymond 
Willians, este se preocupa em reafirmar as teses de uma análise da cultu-
ra e da sociedade como âmbitos coletivos de remanejamento das forças 
simbólicas e políticas numa sociedade. 

Em Políticas do Modernismo, livro que aconselhamos a ser material de 
fundamentação teórica básica para o ensino da literatura, podemos ter uma 
leitura das transformações fundamentais que se deram desde o enfoque te-
órico dos Estudos Culturais e Literários nas últimas décadas do século XX. 

Vejamos um outro trecho desse texto de Raymond Willians, para 
poder concluir parcialmente a relação da crítica com a autocrítica das 
teorias contemporâneas da Cultura. O crítico inglês recapitula o proces-
so de construção dos Estudos Culturais:

Houve muitos estudos que, examinando um corpo particular de obras 

intelectuais ou artísticas, relacionavam-no ao que era chamado de sua 

sociedade; da mesma forma havia um corpo de estudos, - por exemplo, 

É importante então que retenhamos depois dessas especulações 
que os conceitos também se transformaram, mas que os problemas 
e as questões a que eles se referem continuam existindo segundo as 
transformações que se dão segundo uma relação multiperspectiva, 
ou como salienta Michel Foucault, segundo uma relação estratégica.

E aqui nos referimos aos no-
vos meios de comunicação de 

massa como a televisão e as 
novas mídias informáticas.
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na História – que descrevia as sociedades para então ilustrá-las com suas 

formas características de pensamento e arte. O que estávamos então 

tentando dizer, e creio que isso contínua a ser algo difícil, embora cen-

tral, de ser dito, é que esses conceitos ou o que definimos hoje como 

“projeto” e “formação” – são endereçados não a relações entre duas en-

tidades separadas, a “arte” e a “sociedade”, mas a processos que tomam 

essas formas materiais diversas nas formações sociais de um tipo cria-

tivo ou crítico, ou , por outro lado, às formas reais do trabalho artístico 

ou intelectual. A importância aqui é se formos sérios, termos de aplicá-

-los ao nosso próprio projeto, incluindo o projeto dos Estudos Culturais. 

(WILLIANS, 2011, 172)

Portanto, muito importante para nós, será pensarmos sobre essa 
introdução de uma Análise dos Estudos Culturais, em como Raymond 
Willians, seu mais importante pensador, e por extensão, as teorias da 
Cultura de perspectiva inglesa, ao repensarem os estudos culturais trin-
ta anos depois das suas primeiras elaborações teóricas, salientam a ne-
cessidade de se questionar como e de que modo o projeto intelectual e a 
formação prática desses discursos de saber puderam ocorrer como pro-
cesso dinâmico e quais foram as significações que puderam ser descritas 
desse processo sempre aberto e instigante como o é a própria sociedade 
e a noção pós-moderna de história revelando-se como anacrônica (não 
crônica, não-linear).

Resumo

A ideia de que a obra literária “paira” e está acima dos conflitos sociais e 
de que então deve ser vista como um “fim em si mesmo”, para Raymond 
Willians não poderia ser mais errada. Há sempre uma relação mate-
rial e significante entre a literatura e as questões sociais e é justamente 
uma ideia de cultura que se elabora como forma de interconexão entre 
o campo das produções literárias e as questões políticas e sociológicas.





Unidade C
Gêneros literários e indústria cultural
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9 Teoria dos gêneros literários e 

suas instigantes problemáticas 

na atualidade

Neste capítulo, entenderemos a profunda relação entre os gêneros e a 
transgressão dos gêneros na contemporaneidade com as demandas atuais 
do que se entende como biopolíticas.

9.1 Introdução

Em seu livro Cómo se lee (2003), o escritor e crítico argentino Da-
niel Link  estabelece uma definição funcional e direta dos gêneros lite-
rários: “Los géneros funcionan como um sistema de orientaciones, expec-
tativas y convenciones que circulam entre la industria, el texto y el sujeto” 
(Link, 2003, p. 94). Essa afirmação é muito acertada e para nós vai fun-
cionar exatamente na mesma direção da significação transdisciplinar 
que tentamos estabelecer até agora em relação à crítica literária e temas 
vinculados ao ensino da literatura.

Quando na Unidade B falamos em quatro tendências de crítica li-
terária e iniciamos não pelas formas e gêneros literários, como seria de 
se esperar numa primeira apostila de Literatura e ensino, mas sim pelas 
maneiras que na contemporaneidade os estudiosos e pesquisadores em 
literatura compreendem seu objeto de estudo, desejamos, justamente, 
iniciar pelos modos em que a crítica elabora os questionamentos teóri-
cos sobre a literatura, preocupada em compreender quais forças políti-
cas e quais efeitos (ações e reações) são possíveis de serem verificadas na 
produção literária desde o século XX.
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9.2 Nota sobre as transformações das 
representações dos saberes na idade 
moderna. A emergência do valor da razão 
como ciência moderna

No circuito que instaura e compreende a indústria cultural como 
sistema ideológico de certa dominação simbólica, é necessário saber 
identificar a problemática dos gêneros literários que fundamentam uma 
verdadeira forma de leitura do mundo: cultural, industrial e massificada 
(feita para as multidões) que emergiu a partir do século XVIII como 
cultura de massas na forma de mercados direcionados a um novo arran-
jo das forças políticas e da realidade social da modernidade, primeiro, 
na Europa, irradiando em seguida aos territórios e países ainda coloni-
zados pelas metrópoles europeias e pelo novo imperialismo industrial 
encabeçado pela Grã Bretanha.

Citemos um trecho de um livro já mencionado de Michel Foucault 
para tentar compreender como se deu e de que forma organizaram-se 
novos sentidos e novas formas de se perceber o mundo a partir do que 
historicamente se concebe por era moderna. De fato, em As palavras e 
as coisas, Michel Foucault pode falar de um novo modo de existência 
para a própria “representação” do mundo:

Na gramática geral, na história natural, na análise das riquezas, produ-

ziu-se, pois nos últimos anos do século XVIII, um acontecimento que, 

em todas elas, foi do mesmo tipo. Os signos de que as representações 

eram afetadas, a análise das identidades e diferenças que então se podia 

estabelecer, o quadro ao mesmo tempo contínuo e articulado que se 

instaurava na profusão das similitudes, a ordem definida entre as mul-

tiplicidades empíricas doravante não podem mais se fundar apenas na 

reduplicação da representação em relação a ela mesma. A partir des-

se acontecimento, o que valoriza os objetos do desejo não são mais 

apenas os outros objetos que o desejo pode se representar, mas um 

elemento irredutível a essa representação: o trabalho; o que permite 

caracterizar um ser natural não são mais os elementos que se podem 

analisar sobre as representações que dele e de outros se fazem, mas 
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certa relação interior a esse ser e a que se chama sua organização; o 

que permite definir uma língua não é a maneira como ela representa 

as representações, mas certa arquitetura interna, certa maneira de mo-

dificar as próprias palavras segundo a postura gramatical que ocupam 

umas em relação às outras: é seu sistema flexional. Em todos os casos a 

relação da representação consigo mesma e as relações de ordem que 

ela permite determinar fora de toda medida quantitativa passam ago-

ra por condições exteriores a própria representação na sua atualidade. 

Para ligar a representação de um sentido com a de uma palavra cumpre 

e referir-se e recorrer às leis puramente gramaticais de uma linguagem 

que fora de todo poder de representar as representações; está submeti-

da ao sistema rigoroso de suas modificações fonéticas e de suas subor-

dinações sintéticas; na idade clássica as línguas tinham uma gramática 

porque tinham poder de representar; agora representam a partir dessa 

gramática que é para elas como um reverso histórico, um volume inte-

rior e necessário cujos valores representativos não constituem mais que 

a face externa, cintilante e visível. (FOUCAULT, 1969, p. 252)

A tese foucaultiana é a de que três formas de conhecimento 
existentes naquele momento de início da era moderna, séculos 
XVI – XVII, gramática geral, história natural e análise das riquezas, 
mudam seus métodos e seu foco de preocupação com sua matéria 
de saber - na era moderna, lembremos que a razão aparece como 
elemento necessário de busca do entendimento da “verdade” como 
valor supremo; é a chamada época do iluminismo -, identificando 
uma mudança profunda no ethos cultural moderno europeu. Essa 
transformação metodológica e perceptiva nesses domínios de saber 
(acontecimento da transformação dos signos e de suas forças de re-
presentação) resultam numa mudança na própria prática discursiva 
de uma ciência moderna. 

O que eram domínios de saber pré-moderno (gramática geral, his-
tória natural e análise das riquezas) passam a ser orientados por um 
ethos científico moderno baseado na ideia e no valor da razão como 
nova determinação “humanística” baseada num novo critério geral de 
representabilidade das coisas pelas palavras ou signos. 

O termo grego ethos significa 
um modo de ser habitual de 
um indivíduo, o caráter, os 
hábitos de uma pessoa, por 
extensão de sentido, signifi-
ca em seu uso moderno, os 
traços de cultura que marcam 
um grupo, um povo, uma 
sociedade. Para Aristóteles, 
por exemplo, na Poética ou 
na Política, livro III, dois de 
seus tratados filosóficos que 
tratam dessas questões, as 
artes, música, dança, artes 
visuais, tragédia e comédia, 
procuram todas imitar o 
ethos que indicaria os traços 
afectivos nos indivíduos.
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Vemos que a ideia ou o ethos cultural da época do Renascimento, 
que ocorre entre a idade média e a idade moderna e que “reinventa” a 
ideia clássica de homem sob outras determinações simbólicas, continua 
a existir sob outra forma a partir do desdobramento e do retorno aos 
ideais clássicos da civilização greco-romana, ideia de civilização movi-
mentada e transformada de forma complexa pela tradição escolástica 
que relê e copia os textos da cultura clássica e pela instituição da igreja 
católica romana que reinventa outra ideia de política e de estado im-
perial durante toda a idade média. Surgem assim outras formas desses 
saberes, operando sobre os conceitos orientados a cada uma das novas 
disciplinas daí em diante “científicas, orientada pela razão como valor 
de verdade”, segundo a análise de Foucault. 

É que a biopolítica não é outra coisa a não ser o conceito que 
exprime materialmente os modos em que a racionalidade científica, ao 
ser apropriada pelas forças políticas dos estados modernos, passa a de-
senvolver técnicas específicas de governo das populações, nesse novo 
contexto da indústria cultural e da cultura de massas. Ora, as populações 
aumentam de tal forma que é preciso um controle estatístico e institu-
cional ou, segundo outra expressão, um uso da racionalidade científica 
em termos de um controle organizado desse crescimento populacional e 
econômico, um uso das instituições governamentais na captação de im-
postos e tarifas administrativas junto a critérios economicistas, é reque-
rido nesse controle da vida das populações. Esse controle racional se dá, 
portanto, no nível de uma organização institucional dos corpos indivi-
duais como dos corpos coletivos. As instituições educacionais, policiais, 
médicas e econômicas engendram na complexidade do corpus social as 
formas variáveis e cooperativas que se tornam tecnologias de governo 
na modernidade. Em uma palavra, emerge historicamente a biopolítica. 

A relação da biopolítica com o ensino da literatura pode ser vis-
ta dessa forma: a literatura como “disciplina” é efeito e expressão desse 
contexto biopolítico. A literatura é tanto causa como consequência. Ela 
funciona como uma dialogia inquietante entre indivíduo e sociedade. 

Lembremos que esse con-
texto de valores de saber e 
de cultura vai desembocar 
na ideia atual de biopolítica, 
como vimos anteriormente. 

Aqui considerados como 
os governos e as modernas 

democracias ocidentais.
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Todas essas perguntas podem ser pensadas, tendo expressão tanto li-
terária quanto crítica, nas problemáticas suscitadas pela teoria dos gêne-
ros literários. Essa teoria se preocupa fundamentalmente em pensar de que 
modo a organização estilística (forma) e semântica (sentido) dos textos li-
terários informa e determina, de algum modo, as condições de produção e 
criação do sentido e suas formas de representação modernas e modernistas. 

Não é difícil perceber o quanto a época moderna e sua história de 
transformação na própria “representatividade” das coisas pelas palavras 
se relaciona com o aparecimento da indústria cultural e como esse con-
texto entrelaçado de problematizações faz parte de uma preocupação 
comum dos estudos literários. Porque afinal de contas o escritor é um 
produtor de cultura, mas também é produzido e está em processo inin-
terrupto de vinculação com seu contexto, ele é ou pode ser um índice 
importante na análise da complexidade de uma cultura ou de um ethos 
sócio cultural. Por isso lembramos o caráter transdisciplinar no ensino 
da literatura e a riqueza e importância dos debates e das tematizações 
transversais junto às outras áreas de conhecimento.

Resumo

A relação da biopolítica com o ensino da literatura pode ser vista dessa 
forma: a literatura como “disciplina” é efeito e expressão desse contexto 
biopolítico. A literatura é tanto causa como consequência. Ela funciona 
como uma dialogia inquietante entre indivíduo e sociedade.

Na modernidade passa a haver uma desconfiança e uma crítica à 
própria força e potência crítica da razão: Qual forma? Qual área 
ou foco de preocupação? Qual maneira de funcionamento? De que 
modo forças ideológicas e políticas determinam os caminhos a se-
rem percorridos pela racionalidade científica?
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10 Os gêneros e a indústria 

cultural

Neste capítulo, entederemos as relações entre a transgenericidade e a in-
dústria cultural no presente.

10.1 Introdução

Hay que decirlo al principio, hay que detenerse unos minutos en ciertas 

formulas, ciertos preciosismos, ciertas precisiones: la cultura de masas es 

la cultura industrialmente producida, la cultura de masas es la forma dis-

cursiva de una cierta forma de dominación, la cultura de masas funciona 

sobre la base de la repetición. 

(…) Para que haya “género”  (es decir: para que haya cultura industrial) 

debe haber repetición, o lo que es lo mismo: para que haya clase (la cla-

se como colección, hay que recordarlo, se opone a la serie) debe haber 

una cierta recurrencia de ciertas formas que permitan la generalización. 

Es lógico pues que toda estética de géneros corresponda a un momen-

to de repetición. 

Ahora bien (hay que decirlo, hay que detenerse, es necesario), porque 

la cultura industrial funciona en y por los géneros es que los géneros 

funcionan como patrones de reconocimiento cultural, en principio, y 

modelos de identidad, en ultima instancia. Los géneros organizam la 

experiencia. (LINK, 2003, p. 96)

Não é a toa que Daniel Link repete os temas pontuais da indústria 
cultural fazendo parte do contexto que acabamos de nos remeter a par-
tir do livro As palavras e as coisas, de Foucault. Justamente quando quer 
falar do problema dos gêneros literários e quando associa esse problema 
à própria concepção de indústria moderna e literatura.

Professor titular de Literatura 
do Século XX da Facultad de 
Filosofía y Letras da Univer-
sidade de Buenos Aires. Leia 
as publicações de Daniel 
Link em sua página pessoal. 
Disponível em: <http://linkillo.
blogspot.com.br/>. 
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Os gêneros, na arte em geral, hoje se transformaram em verda-
deiras experimentações. São traços perceptíveis ou usos genéricos de 
formas e expressões transdiscursivas e transgenéricas. É importante 
dizer que pode haver uma intenção de uso genérico de formas iden-
tificáveis na história, como também uma experimentação e uma 
espécie de “colagem” e imbricação produtiva, composicional entre 
diversos tipos de gêneros, formando uma obra que experimenta a 
linguagem estética de forma livre.

A literatura hoje tematiza e descreve, sob estilos e gêneros expe-
rimentais variados, relações possíveis desses temas transversais da in-
formação, da disseminação e dos problemas que podem ser pensados a 
partir dessa disseminação crescente da imagem e de discursos.

10.2 Proposta de atividade em  
sala de aula

O professor poderia iniciar uma discussão e criar uma atividade re-
lacionada à questão da influência cultural das línguas estrangeiras, suas 
implicações na língua portuguesa ou nos modernos usos da linguagem 
castelhana, por exemplo: Como podemos pensar a questão da lingua-
gem falada, do registro informal, das gírias, das expressões da lingua-
gem na música contemporânea.

Retenhamos por enquanto que o importante é que saibamos 
que essa transdiscursividade difusa, seja de textos e também de 
imagens, pois a imagem também traz um sentido, uma legenda, 
uma associação metafórica, tem a ver com a questão da técnica, 
da reprodutibilidade crescente das imagens, que se deu com o 
aparecimento no final do século XIX de uma indústria da ima-
gem, esta emergente do aperfeiçoamento crescente da tecnologia 
industrial e científica, da fotografia, do cinema e hoje efeito ou 
consequência tecnológica, da presença de uma lógica digital e 
computacional da informação em geral.

Veremos isso em outra 
oportunidade a partir de uma 

análise de um texto literário 
contemporâneo.

Discursos estes que atraves-
sam de forma complexa, um 

mundo onde a questão do 
território, da temporalidade e 
da distância se relativizou in-

tensamente desde o ponto de 
vista da lógica da reproduti-
bilidade digital da imagem. 
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Por exemplo, no RAP ou HIP HOP que são termos que carregam uma 
significação explícita e implícita às relações constitutivas entre linguagem, 
literatura e cultura norte americana que se disseminaram pelo mundo. Mas 
o verso, a estrofe, a rima e a cadência de uma oralidade que acompanha 
um ritmo musical como o RAP, são já também expressões de cultura que 
podem ser pensadas em suas relações com os gêneros literários. Caberia 
pensar talvez a partir disso, não apenas numa classificação estruturada dos 
gêneros literários, mas nas possibilidades de se repensar como os gêneros 
são considerados como meio para se compreender as transformações da 
linguagem na cultura pop, por exemplo (cultura de massas, indústria cul-
tural) que por sua vez, informam sobre nosso presente nos termos de uma 
teoria da cultura globalizada, se assim podemos dizer. 

Nesse sentido, os “murais” e os “grafites” da arte urbana contem-
porânea são também expressão conjunta do RAP e do HIP HOP, mas 
haveria que se pensar se existe mesmo uma correlação simples entre 
essas manifestações urbanas e esses ritmos e formas contemporâneas 
que toma forma a atividade musical. 

O que a obra de um artista como Andy Warrol, por exemplo, teria 
a ver com tudo isso? A princípio esse artista concebeu que a arte no 
século XX se relacionada com o modo de reprodução industrial na fa-
bricação e transformação de produtos para o consumo. Desse modo, o 
artista concebe sua atividade metaforicamente em relação aos quadros 
que pinta, como numa de suas obras, que representam várias latas de 
sopa lado a lado, numa disposição de fabricação e de representação 
“em série”. A serialização da produção de mercadorias como sabemos, 
participa concomitantemente das questões teóricas e linguísticas que 
operam na literatura. A ideia de serialização é, portanto metaforica-
mente a própria materialização industrial de um fenômeno técnico e 
tecnológico da modernidade que se estende em relação ao conheci-
mento e a própria epistemologia que vimos significa uma certa ideia 
de “ciência do conhecimento”. Essa ideia de um “sistema de séries” se 
correlaciona, portanto, ao fenômeno da transformação do sentido e da 
função da Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, título 
de um texto fundamental do filósofo Walter Benjamin. 

Walter Benjamin: impor-
tante estudioso da indús-
tria cultural sobre todas 
essas questões teóricas e 
linguísticas que operam na 
literatura. Conheça mais 
sobre sua biografia na 
página do Núcleo Brasileiro 
de Estudos Walter Benjamin 
(NBEWB) . Disponível em: 
<http://www.uesc.br/nucle-
os/nbewb/biografia.html>.

Lembremos das séries como 
operando o próprio jogo es-
trutural ilimitado da literatura. 

Confira a versão em espa-
nhol da obra publicada em 
BENJAMIN, Walter. Discursos 
Interrumpidos I, Taurus, Buenos 
Aires, 1989. Disponível em: 
<http://diegolevis.com.ar/sec-
ciones/Infoteca/benjamin.pdf>.
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10.3 Proposta de atividade em sala de 
aula

Pode se desenvolver uma pesquisa do uso da linguagem coloquial 
que faz o escritor argentino Roberto Arlt em, por exemplo, El juguete Ra-
bioso. No início de sua carreira, nos anos 1920, Arlt não foi bem “aceito” 
pois nessa época a linguagem literária coloquial apenas começava na 
Argentina com a experiência representativa da linguagem popular. 

Disso se desdobra logicamente uma necessidade de leitura da histó-
ria do Tango argentino no contexto da indústria cultural em desenvolvi-
mento em seu país de origem. Será o Tango uma expressão artística que 
em sua origem era já resultado de uma indústria cultural? Ou apenas 
depois essa expressão coreográfica e musical passa a ser de algum modo 
apropriada como uma espécie de cultura com formas variadas, hetero-
gêneas, seja em sua penetração em diferentes classes sociais, seja nas for-
mas que transitam variadas em espaços culturais múltiplos hoje em dia?

Essa história de transformações nos significados e nas recodifi-
cações que uma música e uma dança relatam de forma cênica, teatral 
e cinematográfica, informa tanto sobre o desenvolvimento urbano de 
Buenos Aires quanto da literatura argentina em geral, que baila, dança e 
bebe em torno às rodas de tango e seu linguajar único. 

Por último, diríamos que este exemplo faz a experiência das ques-
tões literárias e culturais como podendo ser percebidas numa consti-
tuição de linguagem transdisciplinar. Essa história de resignificações e 

O importante aqui é correlacionar a materialidade que significa 
a tecnologia moderna como nas produções industriais em série e 
tantos outros fenômenos do conhecimento e do próprio sistema 
capitalista que se relacionam diretamente a essa ideia de repro-
dução, de acúmulo de bens e de transformação geral das condi-
ções de vida na sociedade. 

Entenda linguagem coloquial 
como o lunfardo, ou seja, a 
gíria portenha, que o tango 
tanto expressa em suas mú-
sicas como em sua singular 

expressão coreográfica.

Linguagem das massas que 
se desenvolve no contexto da 
indústria cultural e da litera-
tura que também tematiza a 
partir dessa evidência incon-

tornável, a emergência nume-
rosa das classes operárias. 
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reapropriações múltiplas de códigos musicais e coreográficos, não diz 
respeito apenas ao gênero musical “Tango”, mas ocorre de forma gene-
ralizada em todas as artes desde sempre e conforme outra história que 
poderíamos chamar provocativamente de “história dos trânsitos cultu-
rais” desde uma perspectiva multicultural. Na era moderna e moderni-
dade ocorre que uma intensificação a partir dos meios de comunicação 
acelerou vertiginosamente essas migrações e hibridizações. 

Uma expressão artística informa também sobre o desenvolvimen-
to complexo de uma cultura ou de várias culturas no mundo globali-
zado. Essas hibridizações e migrações entre códigos artísticos tem uma 
organização e estruturas passíveis de serem pensadas em sua repro-
dução de efeitos e resignificações estéticas. Quem conhece profunda-
mente o Tango pode ensinar essa dança e essa musicalidade para um 
coreógrafo que tem interesse em aprender não apenas uma arte ou um 
modo de se dançar, mas toda a experiência cultural que está organizada 
e viva nessa técnica e nessa arte, nessa forma e nesse estilo de expressão 
únicos que carregam em sua própria materialidade simbólica muito do 
que Roberto Arlt expressou em seu “Juguete rabioso”.

Resumo

A literatura hoje, e veremos isso em outra oportunidade a partir de uma 
análise de um texto literário contemporâneo, tematiza e descreve, sob 
estilos e gêneros experimentais variados, relações possíveis desses temas 
transversais da informação, da disseminação e dos problemas que podem 
ser pensados a partir dessa disseminação crescente da imagem e dos dis-
cursos que atravessam de forma complexa, um mundo onde a questão 
do território, da temporalidade e da distância se relativizou intensamente 
desde o ponto de vista da lógica da reprodutibilidade digital da imagem. 
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11 Breve revisão do teatro 

clássico

Neste capítulo, revisaremos o conceito de teatro clássico.

11.1 Aristóteles

Aristóteles, como sabemos, é o autor de uma obra fundamental 
para a filosofia, a literatura e a história do conhecimento em geral: a Po-
ética. Esse tratado influencia e organiza até hoje muito da compreensão 
formal dos discursos poético, em prosa e dramático.

Estes critérios que herdamos da Poética aristotélica, serão invoca-
dos em toda a análise do gênero dramático até o fim da época clássica. 
Por outro lado, já na era moderna, a polaridade narrativo/dramático 
evolui pouco a pouco desde o século XVI ao século XVIII, segundo uma 
conceituação triádica que domina a estética e a teoria literária na obra 
do filósofo alemão Hegel: épica/lírica/dramática.

Vamos, mais adiante, tentar elaborar melhor nosso entendimen-
to do texto teatral ou dramático, a partir do exemplo do teatro trágico 
de Sofócles que Aristóteles analisou conceituando sua estrutura formal, 
tanto cênica quanto textual.

Aristóteles distingue modo narrativo e modo dramático, este últi-
mo compreendendo um gênero nobre (a tragédia, que encena as 
ações de personagens superiores a nós) e um gênero vulgar (a co-
média, no qual os personagens nos são inferiores). É a primeira in-
vestigação dos gêneros teatrais. Associam-se ao gênero dramático 
a primazia da ação, a caracterização dos personagens e a dinâmica 
do diálogo (os personagens falantes devendo ser sempre atuantes). 

Saiba mais sobre Sófo-
cles. Disponível: <http://
es.wikipedia.org/wiki/
S%C3%B3focles>.
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11.1.1 A Poética 

A Poética de Aristóteles é uma referência fundamental nos estudos 
literários, pois descreve de forma genérica as principais estruturas for-
mais e expressivas dos textos na época clássica. O conceito de mimese 
é fundamental nessa obra e articula o sentido do texto ou as obras lite-
rárias, dramáticas ou musicais como funcionando basicamente como 
“imitação da vida” a partir da variação de regras de composição e de 
gêneros no texto e nas artes.

Uma diferença em relação ao “modo de imitar” é dada, por exem-
plo, pela básica diferenciação entre a poesia épica (a epopeia de Home-
ro) e a poesia dramática (o teatro grego, principalmente a tragédia.). 

Na épica se narram tanto os fatos míticos quanto também histó-
ricos de forma ficcional pelo texto ou se imbricam e se misturam um 
narrador junto com a aparição em primeira pessoa dos personagens, 
como no caso exemplar dos textos clássicos míticos da Odisseia e da 
Ilíada de Homero. 

No drama, o texto apresenta a todos os imitados, vale dizer, os per-
sonagens, como operantes e atuantes, isso é como representando a ação 
por meio do diálogo.

A poética de Aristóteles originalmente continha duas partes. No 
primeiro livro há os tratados sobre a tragédia e a epopeia e num segundo 
livro, haveria os estudos sobre a comédia e a poesia jâmbica, mas se per-
deu, segundo estudos, na idade média. 

Leia a obra de Aristóteles: 
<http://biblio.juridicas.unam.

mx/libros/2/765/6.pdf>. 

Há, assim, estruturas básicas da imitação (mimese): o ritmo, a lin-
guagem e a harmonia. Essas estruturas da imitação podem apa-
recer sozinhas ou em conjunto, determinando a diferença entre 
modos diferentes de construção artística. 

A poesia jâmbica é um tipo 
de verso, de métrica poética 

grega.

Sugestão de leitura: o livro O 
nome da rosa (1980) do es-
critor e teórico da linguagem 
italiano Humberto Eco, trata 
desse tema e foi adaptado 
para o cinema pelo diretor Je-
an-Jacques Annaud em 1986. 
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11.2 Édipo Rei 

Édipo Rei é um dos textos teatrais ou uma das peças de teatro de 
Sófocles, considerado junto com Esquilo e Eurípides como uma das 
figuras mais importantes da tragédia grega. Sabemos que a peça foi 
analisada e admirada por Aristóteles na Poética. O texto não tem data 
comprovada, mas estipula-se que tenha sido escrito depois de 430 a.C. 

A peça faz parte do chamado ciclo tebano de peças de Sófocles, 
que conta a estória, com múltiplas significações, do Rei Édipo e de sua 
tragédia pessoal. O ciclo tebano conta além de Édipo Rei com Antígo-
na (escrita em 442 a.C.) e Édipo em Colonia (representação póstuma 
em 401 a.c.). Além do ciclo tebano há o chamado ciclo troiano com as 
peças Ajax, Électra e Philoctète, e ainda As Traquínias, peça consagrada 
ao herói grego Herácles, filho de Zeus e Alcmène, um dos heróis mais 
venerados na Grécia antiga.

De fato, a estória conta a tragédia do Rei Édipo, de Tebas, diante de 
problemas calamitosos em seu reino, como o que apresenta o próprio 
argumento da obra. Édipo tenta, via consultas oraculares, a solção do 
problema e conhecer a causa de uma peste que assola este reino. Ao mesmo 
tempo, o Rei Édipo vai, no transcorrer da estória, se encontrar dividido entre 
problemas que atingem os dois reinos: Tebas e Corinto.

Édipo é herói trágico e protagonista dessa peça teatral, tendo sua 
vida dividida e transtornada num enigma originário terrível que repre-
senta temas culturalmente complexos, como o das crenças divinas, da 
irredutibilidade fatalista do destino e seus mecanismos culturais e, final-
mente, o dos particularmente complexos do parricídio e do incesto.

11.3 Para explorar em sala de aula

Seria interessante observar a importância que o texto dramático de 
Sófocles teve na moderna disciplina da psicanálise, a partir das pesquisas 

Leia a obra completa Édipo 
Rei. Disponível em: <http://
es.wikipedia.org/wiki/
EdipoC3%B3focles%29>.

Leia todas as obras do 
ciclo tebano de Sófocles. 
Disponível em: <http://
archive.org/stream/
tragedias01soph#page/3/
mode/1up>.

Movimentos estes relacionados 
às previsões oraculares, gesto 
cultural absolutamente organi-
zador dos códigos psíquicos da 
cultura grega clássica.
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de Sigmund Freud que elaborou a noção fundamental de Complexo de 
Édipo. Este complexo, ou em outras palavras, o conjunto de fatores que 
explicam um determinado fenômeno psíquico, interpreta um código 
simbólico inconsciente em cada indivíduo, relacionando nessa codifica-
ção, um desejo sexual primitivo em relação ao sexo oposto de um dos 
progenitores (pai/mãe). Freud inventa esta noção em 1900 e a relata a 
partir de seu livro A interpretação dos Sonhos. De todos os modos, essa 
noção eminentemente freudiana é o eixo analítico e estrutural de uma 
obra complexa tanto historicamente quanto culturalmente, e continua 
por outro lado, a suscitar muitas reservas e críticas desde sua invenção.

11.3.1 Uma interpretação da intriga em Édipo Rei:

Édipo, finalmente, após tantos descaminhos e ações desesperadas, 
envolvido numa intriga considerada como uma das mais perfeitas 
estruturas dramáticas de todos os tempos, descobre que esposou sua 
própria mãe (Jocasta) e que assassinou seu pai verdadeiro (o Rei de 
Corinto, Laios). Essa situação se explica depois de uma série de intrigas e 
enigmas que só se resolvem no final, revelando o caráter trágico do texto 
dramático. Pois o caráter trágico, diferentemente do caráter cômico, re-
presenta geralmente personagens importantes, falando a partir de uma 
linguagem culta e desenvolvendo uma trama que levará irredutivelmente 
o herói ou este e outros personagens a uma fatalidade, à morte, ao suicídio 
ou a um funesto desenlace geralmente implicado com a morte do herói.

A grande “ironia do destino”, digamos assim, é que justamente o 
Rei Laios para escapar de uma previsão nefasta que dizia que o seu filho 
o mataria, acaba sendo morto por Édipo, anos depois, que não sabia que 
estava matando seu próprio pai. Sua mãe, que consentira com a tentati-
va de escapar do oráculo, mandando seu filho à morte, acaba esposando 
seu próprio filho também sem o saber, pois o destino fez com que a 
Édipo sobrevivesse e se tornasse um pretendente vindo do reino em que 
foi acolhido, Corinto, tornando-se, portanto, Rei de Tebas, não como 
príncipe herdeiro, mas sim como esposo de sua própria mãe. 

Saiba mais sobre Sigmund 
Freud: <http://es.wikipedia.
org/wiki/Sigmund_Freud>. 

Foi o Rei Laios que tinha man-
dado matar seu filho ainda 

criança, ordem esta desaca-
tada pelo seu subalterno.
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A resolução dessa intriga terrível, na qual um parricídio antecede 
a relação incestuosa e as subsequentes desgraças no reino de Tebas, leva 
o trágico herói Édipo a automutilação de seus olhos, e ao autoexílio e 
abandono do reino que ele deixou a cargo do irmão de Jocasta, Creonte. 
Não é por acaso que é Tirésias, um adivinho tebano cego, quem após ser 
insultado, é obrigado a revelar ao herói ser o assassínio de seu pai e de 
sua condição incestuosa com Jocasta.

11.3.2 Uma interpretação “expiatória” de Édipo Rei

Édipo conclui que matou seu pai e esposou sua mãe. Apesar de 
haver consenso geral nessa articulação “trágica” da conclusão da peça, 
importantes estudiosos pensam mais elaboradamente os problemas 
desenvolvidos na tetralogia sofocliana. Interpretações recentes sugerem 
que essa conclusão possa ser diferente: os crimes de Édipo poderiam 
ser imaginários, inventados ao longo da intriga pela comunidade teba-
na e por Édipo ele mesmo, conforme o jogo das rivalidades e acusações 
recíprocas, e isso com o objetivo de fazer do rei uma vítima expiatória 
no contexto desastroso da peste em Tebas. Esta leitura é defendida, por 
exemplo, por René Girard. Outros estudiosos, como os franceses Jean-
-Pierre Vernant e Jean Bollack também pensam nessa linha de raciocínio. 

11.4 O conceito de catarse nas tragédias

A catarse (purificação em grego) é uma palavra descrita na defini-
ção de tragédia da Poética de Aristóteles. Significa para o filósofo puri-
ficação emocional, corporal, mental e espiritual. Mediante a experiência 
da compaixão (eleos) e do medo (phobos), os espectadores da tragédia 
experimentariam a purificação da alma por meio dessas paixões. 

Segundo Aristóteles, a catarse é a faculdade da tragédia de redimir 
ou “purificar” o espectador de suas próprias paixões baixas, ao vê-
-las projetadas nos personagens da obra, e permitir-lhe ver o castigo
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Nas tragédias clássicas, o motivo principal do infortúnio é quase 
sempre a hibris ou o orgulho desmedido, que faz aos mortais acredi-
tarem serem superiores aos deuses, ou que não lhes devem honras. A 
hibris ou o orgulho desmedido é considerado o mais grave dos defeitos e 
causa fundamental de todos os infortúnios. Neste sentido, podemos ver 
na tragédia também uma função pedagógica com respeito aos valores 
religiosos clássicos. A catarse seria um meio pelo qual os espectadores 
podem evitar serem tomados pela hibris.

11.5 A forma literária e a composição 
estrutural do teatro de Sófocles

Do ponto de vista formal, podemos estruturar a tragédia sofocliana 
da seguinte maneira:

•	 prólogo: que apresenta por meio de fragmentos relativamente 
curtos e em versos recitados os argumentos precedentes ao ar-
gumento principal da obra.

•	 párodo ou o momento no qual o coro faz sua entrada, dançando e 
cantando, ao que seguem os diversos episódios recitados pelos ato-
res. Transcorre a ação dramática pelos atores através dos episódios. 

•	 estásimos: ao mesmo tempo entre um episódio e outro se su-
cedem diversas intervenções do coro que ocupa seu lugar cor-
respondente na orquestra, dançando sobre o próprio terreno e 
cantando um tipo de composição lírica compósita. Essa compo-

merecido e inevitável destas paixões sem contudo experimentar tal 
castigo em si. Ao envolver-se na trama o público pode experimen-
tar tais paixões junto aos personagens, porém sem temor de sofrer 
seus efeitos verdadeiros. Assim, depois de presenciar a obra teatral, 
entenderá melhor a si mesmo, podendo não repetir a cadeia de de-
cisões que levaram os personagens a seu fatídico desfecho.
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sição permite resolver problemas logísticos na representação cê-
nica, ou seja, troca de vestuário e troca de componentes da cena.

•	 épodo: dá-se aí a conclusão das repetições estróficas intercala-
das que são as sequências representadas pelos estásimos e que 
entremeiam uma estrofe e uma anti-estrofe (1º canto e 2º canto). 
Há aí um esquema métrico e um número de versos que corres-
pondem estritamente com a estrofe.

•	 êxodo: exposto dessa forma, o coro se encerra com a sua des-
pedida, abandonando a cena de forma majestosa e cantando o 
chamado êxodo.

Há um enriquecimento ainda maior no conjunto dessa arquitetura 
artística, com as subunidades menores que compõem uma tragédia so-
focliana. Por meio dessas subunidades se contrapões ideias, argumentos, 
caracteres ou situações de forma artística. Desse modo, opera o conceito 
de agón. No exemplo, podemos conceber as esticomitias, que a cada per-
sonagem corresponde o emprego de um verso alternativo que às vezes 
se resolvem em interrupções verbais (antilabái), a resis ou emprego de 
versos recitados por um personagem, amebeos, ou seja, o diálogo lírico 
entre um personagem e algum membro do coro, etc.

Como arte coletiva, o teatro não pode ser efetuado em toda a sua 
significação sem a participação de todos os envolvidos que são diri-
gidos e orientados pelo trabalho do diretor teatral e da participação  

Agón, em outros termos 
corresponde ao enfrenta-
mento entre os personagens 
que defendem seus pontos 
de vista, intercalando suas 
posições contra ou a favor de 
seus argumentos.

O teatro enquanto gênero literário é uma parte significativa, mas 
não absoluta do Teatro tomado como Arte cênica em sentido am-
plo. O teatro, a arte teatral, tomada em sua relação de experiência 
de representação cênica para um público é composto de uma série 
de outros participantes e elementos como: o diretor teatral, os ato-
res, o público, os produtores, os cenografistas, iluminadores e to-
dos os profissionais que participam do teatro como “arte coletiva”, 
assim como o cinema também é uma arte coletiva.



Literatura e Ensino I

84

plena dos atores na interpretação dos caráteres físicos e psicológicos dos 
personagens, que são apresentados no texto dramático e desenvolvidos e 
encenados em todas as nuances e modos possíveis de interpretação que 
o corpo teatral opera segundo formas, estéticas e estilos tão variados 
quanto a própria história do teatro pode revelar. 

Hoje podemos perceber que a questão da indústria cultural também 
pode ser pensada sob o enfoque da hierarquia e da publicidade de alguns 
dos elementos do corpo teatral, o texto escrito pelo dramaturgo, o diretor, 
os atores em primeiro lugar, aparecem como evidencias de um merca-
do artístico. E são esses nomes que tem visibilidade institucional. Essa 
estrutura de visibilidade e de importância mercadológica e publicitária de 
certos elementos no teatro e também no cinema revela uma perspectiva 
importante para pensarmos na relatividade e na complexidade dos valores 
estéticos, históricos e culturais que carregam toda manifestação artística, 
que opera no âmbito de uma institucionalidade política cultural.

11.6 Os gêneros literários são 
experimentados de formas variadas na arte 
teatral da modernidade. 

Tomemos o exemplo das escolas estéticas teatrais e literárias de 
vanguarda que já observamos alguns aspectos. No teatro do século XX 
e mesmo antes, já no século XIX, nesse período que podemos chamar 
modernidade, os “Homens de Teatro”, aqueles artistas que se consagra-
vam a essa arte em toda a sua diversidade e complexidade de formas, 
propuseram tanto na teoria quanto na prática, uma série de experiên-
cias que basicamente pretendiam uma exploração ilimitada na liberda-
de de usos da linguagem. 

Ora, essa liberdade de uso da linguagem e das linguagens visuais, 
cenográficas, interpretativas e as próprias soluções estéticas nessa vasta 
experimentação artística, reinventaram a própria teoria literária e teatral. 
Desse modo, se reelaborou uma abertura estética ainda mais potente, 
uma experiência do próprio pensamento artístico e depois do pensa-
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mento em geral, como sendo uma questão não apenas de método e sen-
sibilidade, mas também de sensibilidade coletiva, criatividade, invenção, 
em total embate com a questão política e epistemológica. Já falamos so-
bre isso: a epistemologia como discurso do saber científico e filosófico 
agora é também frontalmente criticada pelo teatro de vanguarda.

Essa situação se dá nos termos teóricos da época como uma discus-
são importante que situa um debate entre o chamado realismo estético 
e as outras formas de se conceber uma interpretação “não mimética” do 
mundo, dos fatos sociais, da história e dos conflitos humanos em geral.

Resumo

Apresentamos aqui uma breve revisão do teatro clássico, já estudado na 
disciplina Introdução ao texto poético o e dramático.





Unidade D
Poesia e prosa
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12 Breve revisão do gênero 

poesia

Neste capítulo, revisaremos o conceito de poesia enquanto gênero literário.

12.1 Introdução

A poesia respondeu em seus inícios a uma necessidade do ser hu-
mano de dar sentido as suas experiências objetivas e subjetivas, indi-
viduais e coletivas. A poesia não é como a prosa, ela se faz como uma 
linguagem que responde a outra cadência, a outro ritmo. Porém ela é 
feita de enunciação e de uma potência enunciativa particular, ela tra-
balha mais próxima de uma intenção lírica, musical, daí sua estrutura 
ser diferente da narrativa em prosa. Mas vimos o quanto os gêneros 
literários se hibridizam na modernidade, portanto, é possível falar em 
prosa poética quando esta contém um alto grau de formalizações que 
associamos à poesia.

12.2 Breve revisão do gênero poesia

A poesia encadeia as palavras segundo uma necessidade diferente da 
prosa, ela responde a critérios métricos e produz estruturas significantes, 
estrofes, que obedecem a regras seja em relação ao número de sílabas, 
seja em relação ao ritmo que aí se elabora na cadência mesmo sonora dos 
fonemas, das palavras, das frases e que, ao final, compõe o texto poético.

Nesse sentido, a poesia está ligada à lírica, a parte musical da poéti-
ca em seus inícios na cultura grega estudada por Aristóteles na Poética. 
Mas a poesia também é uma expressão literária que atravessa os tempos, 
informando nesse transcurso importantes traços da cultura, da história 
e do modo de percepção do poeta em relação ao seu tempo. 
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Diz-se que “o poeta é a antena de sua época”. No entanto, a poesia 
existe para além das questões contextuais que implicam no lugar e no 
tempo onde ocorre a poesia e quem a escreve, existe uma relação inter-
na da linguagem poética que informa sobre a literalidade do texto. Essa 
“diferença” se sobressai no ato da produção da poesia, pois a poesia não 
tem a mesma função que outros textos e outros discursos. O sentido da 
poesia se confunde com o sentido da poeisis, aquele caráter da criação, 
o traço da criação na ficção. 

Hoje vivemos uma transdiscursividade difusa ou transgenericidade dos 
gêneros literários e porque afinal, nós o sabemos, todo texto mesmo narra-
tivo e em prosa, pode ter algo de poético ou ser essencialmente poético. O 
texto pode ter na sua produção efeitos que remetem a essa força da poiesis 
que descreveria uma propriedade do ser evocado na imagem poética. 

Se no início a palavra poiesis em grego significou criação essa será 
a pista para nossa abordagem do gênero da poesia. Servimo-nos das te-
orias formalistas para desenvolver uma primeira abordagem da questão 
da literariedade da literatura em geral para depois pensarmos a literarie-
dade da poesia em particular. 

Diferentemente, por exemplo, de um texto jornalístico que busca 
operativamente informar o leitor de um assunto, a poesia parece ter 
uma autonomia própria, mesmo que relativa, e mesmo muito ante-
riormente a outros gêneros literários.  Foi elaborada como um gesto 
“fundador” ou uma necessidade pessoal e única de dizer o próprio 
“ser” de uma atitude afetiva e descritiva em relação a um momento 
ou a um estado de coisas e sensações que este considera necessário. 
A poesia “faz a experiência” da linguagem e pela linguagem. 

Mesmo na prosa e na crônica pode-se conceber essa força da poie-
sis. Mas então ficamos com certo modo da estrutura, da forma da 
poesia e que também mudou. A poesia hoje já não depende de 
uma estrutura em versos como sabemos.
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RESUMO

A poesia está ligada à lírica, a parte musical da poética em seus iní-
cios na cultura grega estudada por Aristóteles na Poética. Mas a poesia 
também é uma expressão literária que atravessa os tempos, informando 
nesse transcurso importantes traços da cultura, da história e do modo 
de percepção do poeta em relação ao seu tempo. 
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13 A poesia e o poema

Neste capítulo, refletiremos sobre o ensaio de Octavio Paz que nos ajuda a 
pensar sobre o poema e a poesia.

13.1 Introdução

Não nos esqueçamos de que os usos do termo “poético” se espe-
cificaram na forma da poesia lírica na era moderna, se diferenciando 
da noção de prosa e do ritmo do discurso da narrativa em prosa com o 
exemplo fundamental do Romance Moderno. Ora, na era moderna há 
um remanejamento do sentido e da concepção dos gêneros literários e, 
diferentemente do que ocorria com a noção de poiesis grega, utilizada 
por Platão e Aristóteles, poesia não representa em termos formais aqui-
lo que valia como conceito para todas as formas de criação e produção 
da linguagem na época clássica. 

Tenhamos em mente apenas por enquanto que Octavio Paz fala a 
partir do século XX. Ele foi partícipe e atuante como poeta e crítico nos 
movimentos modernistas e nas vanguardas artísticas que, como sabe-
mos, transformaram totalmente a própria ideia de cânone literário. Essa 
manifestação ocorre ainda hoje, de forma muito dinâmica nas formas 
da arte digital, na complexidade da noção de obra de arte contemporâ-
nea e de todo o contexto das relações de poder que se observam sob as 
noções inter-relacionais de política, de cultura e indústria cultural. 

Poesia e Poema

A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Opera-

ção capaz de transformar o mundo, a atividade poética é revo-

lucionária por natureza; exercício espiritual é um método de li-

bertação interior. A poesia revela este mundo; cria outro. Pão dos 

eleitos; alimento maldito. Isola; une. Convite à viagem; regresso à  

Mais adiante veremos as re-
lações da literatura com os 
novos suportes digitais, as 
relações da linguagem lite-
rária em meio às transfor-
mações perceptivas das cha-
madas plataformas digitais e 
das redes sociais. 
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terra natal. Inspiração, respiração, exercício muscular. Súplica ao vazio,  

diálogo com a ausência, é alimentada pelo tédio, pela angústia e pelo 

desespero. Oração, litania, epifania, presença. Exorcismo, conjuro, magia. 

Sublimação, compensação, condensação do inconsciente. Expressão 

histórica de raças, nações, classes. Nega a história, em seu seio resolvem-

-se todos os conflitos objetivos e o homem adquire, afinal, a consciência 

de ser algo mais que passagem. Experiência, sentimento, emoção, intui-

ção, pensamento não-dirigido. Filha do acaso; fruto do cálculo. Arte de 

falar em forma superior; linguagem primitiva. Obediência às regras; cria-

ção de outras. Imitação dos antigos, cópia do real, cópia de uma cópia 

da Idéia. Loucura, êxtase, logos. Regresso à infância, coito, nostalgia do 

paraíso, do inferno, do limbo. Jogo, trabalho, atividade ascética. Confis-

são. Experiência inata. Visão, música, símbolo. Analogia: o poema é um 

caracol onde ressoa a música do mundo, e métricas e rimas são apenas 

correspondências, ecos, da harmonia universal. Ensinamento, moral, 

exemplo, revelação, dança, diálogo, monólogo. Voz do povo, língua dos 

escolhidos, palavra do solitário. Pura e impura, sagrada e maldita, popu-

lar e minoritária, coletiva e pessoal, nua e vestida, falada, pintada, escrita, 

ostenta todas as faces, embora exista quem afirme que não tem nenhu-

ma: o poema é uma máscara que oculta o vazio, bela prova da supérflua 

grandeza de toda obra humana!

Como não reconhecer em cada uma dessas fórmulas o poeta que as 

justifica e que, ao encarná-las, lhes dá vida? Expressões do algo vivido 

e padecido, não temos outro remédio senão aderirmos a elas - conde-

nados a abandonar a primeira pela segunda e esta pela seguinte. Sua 

própria autenticidade mostra que a experiência que justifica cada um 

desses conceitos os transcende. Será preciso, portanto, interrogar os tes-

temunhos diretos da experiência poética. A unidade da poesia só pode 

ser apreendida através do trato desnudo com o poema.

Perguntando ao poema pelo ser da poesia, não confundimos arbitra-

riamente poesia e poema? Já Aristóteles dizia que “nada há de comum, 

exceto a métrica, entre Homero o Empédocles; e por isso com justiça 

se chama de poeta o primeiro e de filósofo o segundo”. E assim é: nem 

todo poema - ou, para sermos exatos, nem toda obra construída sob as 
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leis da métrica - contém poesia. No entanto, essas obras métricas são 

verdadeiros poemas ou artefatos artísticos, didáticos ou retóricos? Um 

soneto não é um poema mas uma forma literária, exceto quando esse 

mecanismo retórico - estrofes, metros e rimas - foi tocado pela poesia. 

Há máquinas de rimar, mas não de poetizar. Por outro lado, há poesia 

sem poemas; paisagens, pessoas e fatos podem ser poéticos: são poesia 

sem ser poemas. Pois bem, quando a poesia acontece como uma con-

densação do acaso ou é uma cristalização de poderes e circunstâncias 

alheios à vontade criadora do poeta, estamos diante dopoético. Quan-

do - passivo ou ativo, acordado ou sonâmbulo - o poeta é o fio condu-

tor e transformador da corrente poética, estamos na presença de algo 

radicalmente distinto: uma obra. Um poema é uma obra. A poesia se 

polariza, se congrega e se isola num produto humano: quadro, canção, 

tragédia. O poético é poesia em estado amorfo; o poema é criação, po-

esia que se ergue. Só no poema a poesia se recolhe e se revela plena-

mente. É lícito perguntar ao poema pelo ser da poesia, se deixamos de 

concebê-lo como uma forma capaz de se encher com qualquer conte-

údo. O poema não é uma forma literária, mas o lugar do encontro entre 

a poesia e o homem. O poema é um organismo verbal que contém, 

suscita ou omite poesia. Forma e substância são a mesma coisa.

Mal desviamos os olhos do poético para fixá-los no poema, aparece-nos 

a multiplicidade de formas que assume esse ser que pensávamos úni-

co. Como nos apoderarmos da poesia se cada poema se mostra como 

algo diferente e irredutível? A ciência da literatura pretende reduzir a 

gêneros a vertiginosa pluralidade do poema. Por sua própria natureza, 

a pretensão padece de uma dupla insuficiência. Se reduzirmos a po-

esia a umas tantas formas - épicas, líricas, dramáticas -, o que faremos 

com os romances, os poemas em prosa e esses livros estranhos que 

se chamam Aurélia, Os cantos de Maldoror ou Nadja? Se aceitarmos 

todas as exceções e as formas intermediárias - decadentes, incultas ou 

proféticas -, a classificação se converterá num catálogo infinito. Todas as 

atividades verbais, para não abandonar o âmbito da linguagem, são sus-

ceptíveis de mudar de signo e se transformar em poemas: desde a in-

terjeição até o discurso lógico. Não é essa a única limitação, nem a mais 

grave, das classificações da retórica. Classificar não é entender. E menos  
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ainda compreender. Como todas as classificações, as nomenclaturas são 

instrumentos de trabalho. No entanto, são instrumentos que se tornam 

inúteis quando queremos empregá-los para tarefas mais sutis do que 

a simples ordenação externa. Grande parte da crítica consiste apenas 

nessa ingênua e abusiva aplicação das nomenclaturas tradicionais.

Uma censura semelhante deve ser feita às outras disciplinas que a críti-

ca utiliza, da estilística à psicanálise. A primeira pretende dizer o que é 

um poema pelo estudo dos hábitos verbais do poeta. A segunda, pela 

interpretação de seus símbolos. O método estilístico tanto pode ser 

aplicado a Mallarmé como a uma porção de versos de almanaque. Isso 

também ocorre com as interpretações dos psicólogos, as biografias e 

outros estudos com que se tenta, e às vezes se consegue, explicar por 

que, como e para que se escreveu um poema. A retórica, a estilística, a 

sociologia, a psicologia e o resto das disciplinas literárias são imprescin-

díveis se queremos estudar uma obra, porém nada podem dizer acerca 

de sua natureza íntima.

A dispersão da poesia em mil formas heterogêneas poderia nos levar a 

construir um tipo ideal de poema. O resultado seria um monstro ou um 

fantasma. A poesia não é a soma de todos os poemas. Por si mesma, 

cada criação poética é uma unidade auto-suficiente. A parte é o todo. 

Cada poema é único, irredutível e irrepetível. Assim, nos sentimos incli-

nados a concordar com Ortega y Gasset: nada nos autoriza a designar 

com o mesmo nome objetos tão diversos como os sonetos de Queve-

do, as fábulas de La Fontaine e o Cântico espiritual.

À primeira vista, essa diversidade se oferece, como filha da história. Cada 

língua e cada nação engendram a poesia que o momento e o sou gênio 

particular lhes ditam. O critério histórico, porém, não resolve, antes 

multiplica os problemas. No seio de cada período e de cada sociedade 

reina a mesma diversidade: Nerval e Hugo são contemporâneos, como 

o são Velázquez e Rubens, Valéry e Apollinaire. Se só por um abuso de 

linguagem aplicamos o mesmo nome aos poemas védicos e ao haiku 

japonês, não será também um abuso utilizarmos o mesmo substantivo 

para designar experiências tão diferentes como as de San Juan de la 
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Cruz e seu indireto modelo profano, Garcilaso? A perspectiva histórica 

- conseqüência de nosso fatal distanciamento - nos leva a uniformizar 

paisagens ricas em antagonismos e contrastes. A distância nos faz 

esquecer as diferenças que separam Sófocles de Eurípedes, Tirso de 

Lope. E essas diferenças não são fruto das variações históricas, mas de 

algo muito mais sutil e impalpável: a pessoa humana. Assim, não é tan-

to a ciência histórica, mas a biografia que poderia fornecer a chave da 

compreensão do poema. Aqui intervém novo obstáculo: dentro da pro-

dução de cada poeta, cada obra também é única, isolada e irredutível. A 

Galatéia ou A viagem de Parnaso não explicam o Dom Quixote; Ifigênia 

é substancialmente distinta de Fausto; Fuenteovejuna, da Dorotéia. Cada 

obra tem vida própria e as Éclogas não são a Eneida. Às vezes uma obra 

nega a outra: o “Prefácio” das poesias nunca publicadas de Lautréamont 

jorra uma luz equívoca sobre Os cantos de Maldoror; Uma temporada 

no inferno proclama loucura a alquimia do verbo de As iluminações. A 

história e abiografia podem dar a tonalidade de um período ou de uma 

vida, esboçar as fronteiras de uma obra e descrever, do exterior, a confi-

guração de um estilo; também são capazes de esclarecer o sentido geral 

de uma tendência e até desentranhar o porquê e o como de um poema. 

Não podem, contudo, dizer e o que é um poema.

A única característica comum a todos os poemas consiste em serem 

obras, produtos humanos, como os quadros dos pintores e as cadeiras 

dos carpinteiros. No entanto, os poemas são obras de um feitio mui-

to estranho: não há entre um e outro a relação de parentesco que de 

modo tão palpável se verifica com os instrumentos de trabalho. Técnica 

e criação, utensílio e poema são realidades distintas. A técnica é proce-

dimento e vale na medida de sua eficácia, isto é, na medida em que é 

um procedimento susceptível de aplicação repetida: seu valor dura até 

que surja um novo processo. A técnica é repetição que se aperfeiçoa ou 

se degrada: é herança e mudança - o fuzil substitui o arco. A Eneida não 

substitui a Odisséia. Cada poema é um objeto único, criado por uma 

“técnica” que morre no instante mesmo da criação. A chamada “técni-

ca poética” não é transmissível porque não é feita de receitas, mas de 

investigações que só servem para seu criador. É verdade que o estilo 

- compreendido como maneira comum de um grupo de artistas ou de 
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uma época - confina com a técnica, tanto no sentido de herança e trans-

formação, quanto na questão de ser procedimento coletivo. O estilo é o 

ponto de partida de todo projeto criador; por isso mesmo, todo artista 

aspira a transcender esse estilo comum ou histórico. Quando um poeta 

adquire um estilo, uma maneira, deixa de ser um poeta e se converte 

em construtor de artefatos literários. Chamar Góngora de poeta barroco 

pode ser verdadeiro sob o ponto de vista da história literária, mas não 

o é se queremos penetrar em sua poesia, que é sempre alguma coisa 

mais. É certo que os poemas de cordobês constituem o mais alto exem-

plo do estilo barroco, mas não será demasiado esquecer que as formas 

expressivas características de Góngora - isso que agora chamamos de 

seu estilo - de início foram apenas invenções, criações verbais inéditas, 

que só depois se converteram em comportamentos, hábitos e receitas? 

O poeta utiliza, adapta ou imita o fundo comum de sua época - isto é, 

o estilo de seu tempo -, porém modifica todos esses materiais e realiza 

uma obra única. As melhores imagens de Góngora - como foi admira-

velmente mostrado por Dámaso Alonso - provém justamente de sua 

capacidade de transfigurar a linguagem literária de seus antecessores e 

contemporâneos. Às vezes, claro, o poeta é vencido pelo estilo. (Um esti-

lo que nunca é seu mas de seu tempo - o poeta não tem estilo.) Então a 

imagem fracassada se torna bem comum, despojo para os futuros histo-

riadores e filólogos. Com tais pedras e outras semelhantes constroem-se 

esses edifícios que a história chama de estilos artísticos. 

Não quero negar a existência dos estilos. Tampouco afirmo que o poeta 

cria a partir do nada. Como todos os poetas, Góngora se apóia numa 

linguagem. Essa linguagem era algo mais preciso e radical do que a fala 

- uma linguagem literária, um estilo. Contudo, o poeta cordobês trans-

cende essa linguagem. Melhor dizendo, transforma-a em atos poéticos 

sem repetição: imagens, cores, ritmos, visões - poemas. Góngora trans-

cende o estilo barroco; Garcilaso, o toscano; Rubén Darío, o modernista. 

O poeta se alimenta de estilos. Sem eles não haveria poemas. Os estilos 

nascem, crescem e morrem. Os poemas permanecem, e cada um deles 

constitui uma unidade auto-suficiente, um exemplar isolado, que não 

se repetirá jamais.
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O caráter irrepetível e único do poema é compartilhado por outras obras: 

quadros, esculturas, sonatas, danças, monumentos. A todas elas é aplicá-

vel a distinção entre poema e utensílio, estilo e criação. Para Aristóteles 

a pintura, a escultura, a música e a dança também são formas poéticas, 

tal como a tragédia e a épica. Daí que, ao falar da ausência de caracteres 

morais na poesia de seus contemporâneos, cite como exemplo dessa 

omissão o pintor Zêuxis e não um poeta trágico. Com efeito, acima das 

diferenças que separam um quadro de um hino, uma sinfonia de uma 

tragédia, há neles um elemento criador que os faz girar no mesmo uni-

verso. Uma tela, uma escultura, uma dança são, à sua maneira, poemas. 

E essa maneira não é muito diferente da do poema feito de palavras. A 

diversidade das artes não impede sua unidade. Ao contrário, destaca-a. 

As diferenças entre palavra, som e cor fizeram duvidar da unidade es-

sencial das artes. O poema é feito de palavras, seres equívocos que, se 

são cor e som, também são significado; o quadro e a sonata são com-

postos de elementos mais simples - formas, notas e cores que em si 

nada significam. As artes plásticas e sonoras partem da não-significação; 

o poema, organismo anfíbio, parte da palavra, ser significante. Essa dis-

tinção me parece mais sutil do que verdadeira. Cores e sons também 

possuem sentido. Não é sem razão que os críticos falam de linguagens 

plásticas e musicais. E antes que essas expressões fossem usadas pelos 

entendidos, o povo conheceu e praticou a linguagem das cores, dos 

sons e dos sinais. É desnecessário, por conseguinte, nos determos nas 

insígnias, emblemas, toques, chamadas e outras formas de comunica-

ção não verbal empregadas por certos grupos. Em todas elas o signifi-

cado é inseparável de suas qualidades plásticas ou sonoras.

Em muitos casos, cores e sons possuem maior capacidade evocativa do 

que a fala. Entre os astecas a cor negra estava associada à obscurida-

de, ao frio, à seca, à guerra e à morte. Também se relacionava com cer-

tos deuses: Tezcatlipoca, Mixcóatl; a um espaço: o norte; a um tempo: 

Técpatl; ao sílex; à lua; à águia. Pintar alguma coisa de negro era como 

dizer ou invocar todas essas representações. Cada uma das quatro cores 

significava um espaço, um tempo, uns deuses, uns astros e um destino. 
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Nascia-se sob e signo de uma cor, como os cristãos nascem sob a pro-

teção de um santo padroeiro. Talvez não seja desnecessário acrescen-

tar outro exemplo: a função dual de ritmo na antiga civilização chinesa. 

Cada vez que se tenta explicar as noções de Yin e Yang - os dois ritmos 

alternativos que formam o Tao -, recorre-se a termos musicais. Concep-

ção rítmica do cosmo, o par Yin e Yang é filosofia e religião, dança e mú-

sica, movimento rítmico impregnado de sentido. Do mesmo modo, não 

é abuso da linguagem figurada, mas alusão ao poder significante do 

som, o emprego de expressões como harmonia, ritmo ou contrapon-

to para qualificar as ações humanas. Todo mundo usa esses vocábulos, 

sabendo que possuem sentido, difusa intencionalidade. Não há cores 

nem sons em si, desprovidos designificação: tocados pela mão do ho-

mem, mudam de natureza e penetram no mundo das obras. E todas as 

obras desembocam na significação; aquilo que o homem toca se tinge 

de intencionalidade: é um ir em direção a... O mundo do homem é o 

mundo do sentido. Tolera a ambigüidade, a contradição, a loucura ou a 

confusão, não a carência de sentido. O próprio silêncio está povoado de 

signos. Assim, a disposição dos edifícios e suas proporções obedecem a 

uma certa intenção. Não carecem de sentido - pode-se dizer, com mais 

precisão, o contrário - o impulso vertical de gótico, o equilíbrio tenso do 

templo grego, a redondeza da estupa budista ou a vegetação erótica 

que cobre os muros dos santuários de Orissa. Tudo é linguagem.

As diferenças entre o idioma falado ou escrito e os outros - plásticos ou 

musicais - são muito profundas; não tanto, porém, que nos façam es-

quecer que todos são, essencialmente, linguagem: sistemas expressivos 

dotados de poder significativo e comunicativo. Pintores, músicos, arqui-

tetos, escultores e outros artistas não usam como materiais de compo-

sição elementos radicalmente distintos dos que emprega o poeta. Suas 

linguagens são diferentes, mas são linguagem. E é mais fácil traduzir os 

poemas astecas em seus equivalentes arquitetônicos e escultóricos do 

que na língua espanhola. Os textos do tantrismo ou a poesia erótica 

Kavya falam o mesmo idioma das esculturas de Konarak. A linguagem 

do Primero sueño de Sor Juana não é muito diferente da linguagem 

do Sagrario Metropolitano da Cidade do México. A pintura surrealista 

está mais próxima da poesia desse movimento que da pintura cubista. 
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Afirmar que é impossível escapar do sentido equivale a encerrar todas 

as obras - artísticas ou técnicas - no universo nivelador da história. Como 

encontrar um sentido que não seja histórico? Nem por seus materiais 

nem por seus significados as obras transcendem o homem. Todas são 

“um para” e “um em direção a” que desembocam num homem concreto, 

que por sua vez só alcança significação dentro de uma história precisa. 

Moral, filosofia, costumes, artes, tudo, enfim, que constitui a expressão 

de um determinado período, participa do que chamamos estilo. Todo 

estilo é histórico e todos os produtos de uma época, desde seus uten-

sílios mais simples até suas obras mais desinteressadas, estão impreg-

nados de história, isto é, de estilo. No entanto, essas afinidades e paren-

tescos cobram diferenças específicas. No interior de um estilo é possível 

descobrir o que separa um poema de um tratado em verso, um quadro 

de uma estampa didática, um móvel de uma escultura. Esse elemento 

distintivo é a poesia. Só ela pode mostrar a diferença entre criação e 

estilo, obra de arte e utensílio.

Qualquer que seja sua atividade e profissão, artista ou artesão, o homem 

transforma a matéria-prima: cores, pedras, metais, palavras. A operação 

transmutadora consiste no seguinte: os materiais abandonam o mun-

do cego da natureza para ingressar no das obras, isto é, no mundo das 

significações. O que ocorre então com a matéria pedra empregada pelo 

homem para esculpir uma estátua e construir uma escada? Ainda que a 

pedra da estátua não seja diferente da pedra da escada, e ambas sejam 

referentes a um mesmo sistema de significações (por exemplo: as duas 

fazem parte de uma igreja medieval), a transformação que a pedra so-

freu na escultura é de natureza diversa da que a converteu em escada. O 

destino da linguagem nas mãos de prosadores e poetas nos faz vislum-

brar e sentido dessa diferença.

A forma mais alta da prosa é o discurso, no sentido estrito dessa palavra. 

No discurso as palavras aspiram a se constituir em significado unívoco. 

Esse trabalho implica reflexão e análise. Ao mesmo tempo introduz um 

ideal inatingível, já que a palavra se nega a ser mero conceito, significa-

do sem outra coisa mais. Cada palavra - à parte suas propriedades físicas 

- encerra uma pluralidade de sentidos. Assim, a atividade do prosador se 



Literatura e Ensino I

102

exerce contra a natureza própria da palavra. Não é certo, portanto, que 

Monsieur Jourdan falasse em prosa sem o saber. Alfonso Reyes observa 

com exatidão que não se pode falar em prosa sem que se tenha cons-

ciência do que se diz. Inclusive, pode-se acrescentar que não se fala a 

prosa: escreve-se. A linguagem falada está mais perto da poesia que 

da prosa; é menos reflexiva e mais natural, e daí ser mais fácil ser poeta 

sem o saber do que prosador. Na prosa a palavra tende a se identificar 

com um dos seus possíveis significados, à custa dos outros: ao pão, pão; 

e ao vinho, vinho. Essa operação é de caráter analítico e não se realiza 

sem violência, já que a palavra possui vários significados latentes, tem 

uma certa potencialidade de direções e sentidos. O poeta, em contra-

partida, jamais atenta contra a ambigüidade do vocábulo. No poema a 

linguagem recupera sua originalidade primitiva, mutilada pela redução 

que lhe impõem a prosa e a fala cotidiana. A reconquista de sua natu-

reza é total e afeta os valores sonoros e plásticos tanto como os valores 

significativos. A palavra, finalmente em liberdade, mostra todas as suas 

entranhas, todos os seus sentidos e alusões, como um fruto maduro ou 

como um foguete no momento de explodir no céu. O poeta põe em 

liberdade sua matéria. O prosador aprisiona-a.

Assim também ocorre com formas, sons e cores. A pedra triunfa na es-

cultura, humilha-se na escada. A cor resplandece no quadro; o movi-

mento, no corpo, na dança. A matéria, vencida ou deformada no uten-

sílio, recupera seu esplendor na obra de arte. A operação poética é de 

signo contrário a manipulação técnica. Graças à primeira, a matéria 

reconquista sua natureza: a cor é mais cor, o som é plenamente som. 

Na criação poética não há vitória sobre a matéria ou sobre os instru-

mentos, como quer uma vã estética de artesãos, mas um colocar em 

liberdade a matéria. Palavras, sons, cores a outros materiais sofrem uma 

transmutação mal ingressam no círculo da poesia. Sem deixarem de ser 

instrumentos de significação e de comunicação, convertem-se em “ou-

tra coisa”. Essa mudança - ao contrário do que ocorre na técnica - não 

consiste em abandonar sua natureza original, mas em voltar a ela. Ser 

“outra coisa” quer dizer ser a “mesma coisa”: a coisa mesma, aquilo que 

real e primitivamente são.
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Por outro lado, a pedra da estátua, o vermelho do quadro, a palavra do 

poema, não são pura e simplesmente pedra, cor, palavra: encarnam algo 

que os transcende e ultrapassa. Sem perder seus valores primários, seu 

peso original, são também como pontes que nos levam à outra mar-

gem, portas que se abrem para outro mundo de significados impos-

síveis de serem ditos pela mera linguagem. Ser ambivalente, a palavra 

poética é plenamente o que é - ritmo, cor, significado - e, ainda assim, é 

outra coisa: imagem. A poesia converte a pedra, a cor, a palavra e o som 

em imagens. E essa segunda característica, o fato de serem imagens, e 

o estranho poder de suscitarem no ouvinte ou no espectador constela-

ções de imagens, transforma em poemas todas as obras de arte. 

Nada impede que sejam consideradas poemas as obras plásticas e mu-

sicais, desde que satisfaçam as duas características assinaladas: de um 

lado, fazerem regressar seus materiais ao que são - matéria resplande-

cente ou opaca - e assim se negarem ao mundo da utilidade; de outro, 

transformarem-se em imagens e desse modo se converterem numa 

forma peculiar de comunicação. Sem deixar de ser linguagem - senti-

do e transmissão de sentido - o poema é algo que está mais além da 

linguagem. Mas isso que está mais além da linguagem só pode ser con-

seguido através da linguagem. Um quadro será poema se for algo mais 

que linguagem pictórica. Piero de la Francesca, Masaccio, Leonardo ou 

Ucello não merecem, nem são compatíveis com outro qualificativo se-

não com o de poetas. Neles a preocupação com os meios expressivos 

da pintura, isto é, com a linguagem pictórica, se transforma em obras 

que transcendem essa mesma linguagem. As investigações de Masac-

cio e Ucello foram aproveitadas por seus herdeiros; suas obras, porém, 

são algo mais que achados técnicos: são imagens, poemas impossíveis 

de serem repetidos. Ser um grande pintor quer dizer ser um grande po-

eta: alguém que transcende os limites de sua linguagem.

Em suma, o artista não se serve de seus instrumentos - pedra, som, cor 

ou palavra - como o artesão; ao contrário, serve-se deles para que re-

cuperem sua natureza original. Servo da linguagem, qualquer que esta 

seja, transcende-a. Essa operação paradoxal e contraditória - que será 
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analisada mais adiante - produz a imagem. O artista é criador de ima-

gens: poeta. E é sua qualidade de imagens que permite chamar de po-

ema o Cântico espiritual e os hinos védicos, o haiku e os sonetos de 

Quevedo. O fato de serem imagens leva as palavras, sem que deixem de 

ser elas mesmas, a transcenderem a linguagem, enquanto sistema dado 

de significações históricas. O poema, sem deixar de ser palavra e história, 

transcende a história. Sob condição de examinar com mais atenção em 

que consiste esse ultrapassar a história, podemos concluir que a plurali-

dade de poemas não nega, antes afirma, a unidade da poesia. Cada po-

esia é única. Em cada obra lateja, com maior ou menor intensidade, toda 

a poesia. Portanto, a leitura de um só poema nos revelará, com maior 

certeza do que qualquer investigação histórica ou filológica, o que é a 

poesia. Mas a experiência do poema - sua recriação através da leitura ou 

da recitação - também ostenta uma desconcertante pluralidade e hoto-

rogenia. Quase sempre a leitura se apresenta como a revelação de algo 

alheio a poesia propriamente dita. Os poucos contemporâneos de San 

Juan de la Cruz que leram seus poemas observaram melhor seu valor 

exemplar do que sua fascinante beleza. Muitas das passagens que ad-

miramos em Quevedo deixavam frios os leitores do século XVII, ao passo 

que outras coisas que nos repugnam ou aborrecem constituíam para 

eles os encantos da obra. Só com um esforço de compreensão histórica 

adivinhamos a função poética das enumerações históricas nas Coplas 

de Manrique. Ao mesmo tempo nos comovem, talvez mais do que a 

seus contemporâneos, as alusões a seu tempo e ao passado imediato. E 

não apenas a história nos faz ver com olhos diferentes um mesmo tex-

to. Para alguns o poema é a experiência do abandono; para outros, do 

rigor. Os rapazes lêem versos para se ajudarem a expressar ou conhecer 

seus sentimentos, como se somente nos poemas as arriscadas, pressen-

tidas batalhas de amor, de heroísmo ou da sensualidade pudessem ser 

contempladas com nitidez. Cada leitor procura algo no poema. E não é 

insólito que o encontre: já o trazia dentro de si.

Não é impossível que depois desse primeiro e enganoso contato e 

leitor atinja o centro do poema. Imaginemos esse encontro. No fluxo 

e refluxo de nossas paixões e afazeres (cindidos sempre, sempre eu 

e meu duplo e o duplo de meu outro eu), há um momento em que 
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tudo se ajusta. Os opostos não desaparecem, mas se fundem por um 

instante. É algo como uma suspensão do ânimo: o tempo não pesa. 

Os upanixades ensinam que essa reconciliação é “ananda” ou deleite 

com o Uno. Em verdade, poucos são capazes de alcançar tal estado. 

Porém, todos nós, alguma vez, nem que tenha sido por uma fração 

de segundo, vislumbramos algo semelhante. Não é necessário ser 

um místico para roçar essa certeza. Todos já fomos crianças. Todos já 

amamos. O amor é um estado de reunião e participação aberto aos 

homens: no ato amoroso a consciência é como a onda que, vencido o 

obstáculo, antes de se desmanchar, ergue-se numa plenitude na qual 

tudo - forma e movimento, impulso para cima e força da gravidade - 

alcança um equilíbrio sem apoio, sustentado em si mesmo. Quietude 

do movimento. E do mesmo modo que através de um corpo amado 

entrevemos uma vida mais plena, mais vida que a vida, através do po-

ema vislumbramos e raio fixo da poesia. Esse instante contém todos 

os instantes. Sem deixar de fluir, e tempo se detém, repleto de si.

Objeto magnético, secreto lugar de encontro de forças contrárias, 

graças ao poema podemos chegar à experiência poética. O poema é 

uma possibilidade aberta a todos os homens, qualquer que seja seu 

temperamento, seu ânimo ou sua disposição. No entanto, e poema 

não é senão isto: possibilidade, algo que só se anima ao contato de 

um leitor ou de um ouvinte. Há uma característica comum a todos os 

poemas, sem a qual nunca seriam poesia: a participação. Cada vez que 

o leitor revive realmente o poema, atinge um estado que podemos, na 

verdade, chamar de poético. A experiência pode adotar esta ou aquela 

forma, mas é sempre um ir além de si, um romper os muros temporais, 

para ser outro. Tal como a criação poética, a experiência do poema se 

dá na história, é história e, ao mesmo tempo, nega a história. O leitor 

luta e morre com Heitor, duvida e mata com Arjuna, reconhece as ro-

chas natais com Odisseu. Revive uma imagem, nega a sucessão, retor-

na no tempo. O poema é mediação: graças a ele, o tempo original, pai 

dos tempos, encarna-se num momento. A sucessão se converte em 

presente puro, manancial que se alimenta a si próprio e transmuta o 

homem. A leitura do poema mostra grande semelhança com a criação 

poética. O poeta cria imagens, poemas; o poema faz do leitor imagem, 
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poesia. As três partes em que foi dividido este livro se propõem a res-

ponder estas perguntas: há um dizer poético - o poema - irredutível a 

qualquer outro dizer? e que dizem os poemas? como se comunica o 

dizer poético? Talvez não seja necessário repetir que nada do que se 

afirma aqui deva ser considerado como mera teoria ou especulação, 

pois constitui o testemunho do encontro com alguns poemas. Ainda 

que se trate de uma elaboração mais ou menos sistemática, a natu-

ral desconfiança despertada por esse tipo de construções pode, com 

justiça, se abrandar. Se é certo que em toda tentativa de compreen-

der a poesia se introduzem resíduos alheios a ela - filosóficos, morais 

ou outros -, também aquilo que é o caráter suspeito de toda poética 

parece como que redimido quando se apóia na revelação que, em 

certo momento, durante algumas horas, um poema nos proporcio-

nou. E, embora tenhamos esquecido aquelas palavras e até seu sabor 

e significado tenham desaparecido, ainda guardamos viva a sensação 

de alguns minutos de tal maneira plenos que se transformaram em 

tempo transbordado, maré alta que rompeu os diques da sucessão 

temporal. Pois o poema é via de acesso ao tempo puro, imersão nas 

águas originais da existência. A poesia não é nada senão tempo, ritmo 

perpetuamente criador.

(Disponível em: <http://www.ufrgs.br/proin/versao_2/paz/index01.html>)

Comentários do texto 

Se as reflexões do poeta e crítico mexicano parecem difíceis, não 
nos preocupemos demais, vale notar da magistral análise de Octavio 
Paz que a poesia é uma palavra que remete a uma espécie de “máquina 
de sentido”. Lembremos que a palavra grega poiesis, significa criar, pro-
duzir ou engendrar na linguagem um sentido. Em termos modernos, 
tomado como referência denotativa ou conotativa em relação ao obje-
to, leva a pensarmos que o poeta e escritor analisa a poesia desde uma 
percepção filosófica tanto significando um “produto criado”, quanto no 
sentido daquilo que a teoria da cultura e os estudos literários passam a 
chamar o “meio de criação”, que faz com que o fenômeno poético, seja 

Leia o texto Poesia e Poe-
ma no original. Disponível 
em: <http://pt.scribd.com/
doc/6677234/Paz-Octavio-
-El-Arco-Y-La-Lira>. 
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pensado não apenas como criação artística e estética, mas como assunto 
também pertencente a uma teoria da comunicação em geral.

Essa amplitude de sentidos em relação à poesia e ao poema, nos leva 
novamente ao início de nossa discussão, ou seja, que o significado essen-
cial da palavra poiesis se relaciona diretamente à questão da linguagem e de 
sua potência de representação. Potência que deve ser pensada em suas várias 
perspectivas, que são as três orientações concebíveis atualmente na análise 
da linguagem e que o conhecimento contemporâneo identifica basicamente 
a partir de uma tripartição epistemológica: Ciência, Arte e Filosofia.

É importante também lembrar que a palavra grega poiesis sempre 
poderá indicar o plano geral dos estudos literários. De algum modo o 
sentido primeiro dessa palavra para nós, será a indicação de todas as re-
lações epistemológicas que temos visto funcionar nos estudos literários 
e culturais, pois justamente a poiesis engendra, em seu sentido histórico, 
a própria possibilidade de pensarmos a um só tempo tanto a produção 
quanto o produto de um “sentido de verdade”. 

Em outras palavras, quando se fala de “verdade” nos estudos 
literários se fala sempre e apenas dos modos, das formas e das com-
posições possíveis que o conhecimento produz a partir da tecnologia 
da linguagem. Porque a linguagem é uma das mais originárias das 
técnicas, talvez signifique esse lugar primordial e vazio, onde todos 
os sentidos seriam possíveis, tornando-se com seu uso e efeitos par-
ticulares uma “tecnologia de gestos e signos”. A própria linguagem, 
cria, constrói e engendra as relações sociais e históricas que se de-
senvolvem desde as remotas origens civilizatórias no mundo, pro-
duzindo essas duas palavras que estamos estudando, analisando e 
pensando: Literatura e Cultura.

Lembremos que não se trata de uma verdade absoluta, que atra-
vessa os tempos sem modificação, mas sim que constrói cons-
tantemente um sentido válido num determinado tempo e num 
determinado lugar.
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Resumo

A partir desse texto Poesia e Poema do poeta Octavio Paz (que, a pro-
pósito, pode ser lido como outro gênero literário, o ensaio moderno), 
sugerimos um exercício ou oficina de leitura e reflexão. Leremos as re-
flexões sobre poema e poesia à luz das relações que tecemos entre críti-
ca, indústria cultural e estudos literários.
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14 A prosa

Neste capítulo, refletiremos e revisaremos o conceito de prosa.

14.1 Introdução

Hoje em dia precisaríamos trabalhar com mais calma sobre a his-
tória do romance moderno para pensarmos melhor a questão do gênero 
prosa. Há uma tendência em se conceber geralmente a prosa como o re-
lato em terceira pessoa, narrando como na antiga epopeia as aventuras 
de um protagonista que toma o papel contemporâneo do antigo herói 
grego. Mas, como dizíamos, isso não impede de concebermos a prosa 
moderna influenciada diretamente por todas as transformações estéti-
cas que foram produzidas na modernidade. 

14.2 A prosa

A prosa moderna desde o século XVII- XVIII  misturou a poesia e 
o teatro em seu jogo enunciativo, cabendo um estudo apropriado para 
cada situação, autor ou obra de produção literária que envolverá texto e 
contexto, num jogo dinâmico de inter-relações semânticas. 

Vimos com Octavio Paz que não há expressão cultural linguística que 
não contenha algo de formalmente genérico, no sentido em que os gêneros 
literários mesmo em suas transformações repassam as representações que 
vivem como expressões agônicas do próprio conhecimento. Sabe-se o quan-
to os discursos são a expressão transhistórica das formas genéricas literárias 
e desses discursos podemos pretender sempre uma história de suas significa-
ções sociais e uma história de suas relações simbólicas, psicológicas.

Aproveitaremos esse instigante tema ligado ao gênero prosa e se-
guiremos com a leitura de outro texto do escritor Octavio Paz intitulado 
“Verso e Prosa”. Esse texto também faz parte do livro de ensaios literá-
rios O Arco e a Lira.

Principalmente a partir do 
romance modernista, no 
século XX.
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Verso e Prosa

O ritmo não é apenas o elemento mais antigo e permanente da lingua-

gem, como também não é difícil que seja anterior à própria fala. Em 

certo sentido, pode-se dizer que a linguagem nasce do ritmo ou, pelo 

menos, que todo ritmo implica ou prefigura uma linguagem. Assim, 

todas as expressões verbais são ritmo, sem exclusão das formas mais 

abstratas ou didáticas da prosa. Como então distinguir prosa e poema? 

Deste modo: o ritmo se dá espontaneamente em toda forma verbal, 

mas só no poema se manifesta plenamente. Sem ritmo não há poema; 

só com ritmo não há prosa. O ritmo é condição do poema, ao passo que 

é inessencial para a prosa. Pela violência da razão as palavras se despren-

dem do ritmo; essa violência racional sustenta a prosa, impedindo-a de 

cair na corrente da fala onde não vigoram as leis do discurso e sim as de 

atração e repulsa. Mas esse desenraizamento nunca é total porque, do 

contrário, a linguagem se extinguiria. E com ela o próprio pensamento. 

A linguagem, por inclinação natural, tende a ser ritmo. Como se obede-

cessem a uma misteriosa lei de gravidade, as palavras retornam espon-

taneamente à poesia. No fundo de toda prosa circula, mais ou menos 

rarefeita pelas exigências do discurso, a invisível corrente rítmica. E o 

pensamento, na medida em que é linguagem, sofre o mesmo fascínio. 

Deixar o pensamento em liberdade, divagar, é regressar ao ritmo; as ra-

zões se transformam em correspondências, os silogismos em analogias, 

e a marcha intelectual em fluir de imagens. O prosador, porém, busca 

a coerência e a claridade conceptual. Por isso, resiste à corrente rítmica 

que fatalmente tende a se manifestar em imagens e não em conceitos.

A prosa é um gênero tardio, filho da desconfiança do pensamento 

ante as tendências naturais do idioma. A poesia pertence a todas as 

épocas: é a forma natural de expressão dos homens. Não há povos 

sem poesia, mas existem os que não têm prosa. Portanto, pode-se 

dizer que a prosa não é uma forma de expressão inerente à socie-

dade, ao passo que é inconcebível a existência de uma sociedade 

sem canções, mitos ou outras expressões poéticas. A poesia ignora 

o progresso ou a evolução, e suas origens e seu fim se confundem 

com os da linguagem. A prosa, que é primordialmente um instru-
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mento de crítica e análise, exige uma lenta maturação e só se pro-

duz após uma longa série de esforços tendentes a dominar a fala. 

Seu avanço se mede pelo grau de domínio do pensamento sobre as 

palavras. A prosa cresce em luta permanente contra as inclinações 

naturais do idioma, e seus gêneros mais perfeitos são o discurso e 

a demonstração, nos quais o ritmo e seu incessante ir e vir cedem 

lugar à marcha do pensamento.

Enquanto o poema se apresenta como uma ordem fechada, a prosa 

tende a se manifestar como uma construção aberta e linear. Valéry 

comparou a prosa com a marcha e a poesia com a dança. Narrati-

va ou discurso, história ou demonstração, a prosa é um desfile, uma 

verdadeira teoria de idéias ou fatos. A figura geométrica que simbo-

liza a prosa é a linha: reta, sinuosa, espiralada, ziguezagueante, mas 

sempre para diante e com uma meta precisa. Daí que os arquétipos 

da prosa sejam o discurso e a narrativa, a especulação e a história. O 

poema, pelo contrário, apresenta-se como um círculo ou uma esfe-

ra - algo que se fecha sobre si mesmo, universo auto-suficiente no 

qual o fim é também um princípio que volta, se repete e se recria. E 

essa constante repetição e recriação não é senão o ritmo, maré que 

vai e que vem, que cai e se levanta. O caráter artificial da prosa se 

comprova cada vez que o prosador se abandona ao fluir do idioma. 

Tão logo se volta sobre seus passos, à maneira do poeta ou do mú-

sico, e se deixa seduzir pelas forças de atração e repulsa do idioma, 

viola as leis do pensamento racional e penetra no âmbito de ecos 

e correspondências do poema. Foi isso que ocorreu com boa parte 

do romance contemporâneo. O mesmo se pode afirmar de certos 

romances orientais, como Os contos de Genji, da Senhora Murasaki, 

ou o célebre romance chinês O sonho do aposento vermelho. A pri-

meira lembra Proust, o autor que mais longe levou a ambigüidade 

do romance, sempre oscilante entre a prosa e o ritmo, o conceito e 

a imagem; o segundo é uma vasta alegoria que dificilmente se pode 

chamar de romance sem que a palavra perca seu sentido habitual. 

Na realidade, as únicas obras orientais que se aproximam do que 

chamamos de romance são livros que vacilam entre o apólogo, a 

pornografia e a descrição de costumes, como o Chin Ping Mei.
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Sustentar que o ritmo é o núcleo do poema não quer dizer que este seja 

um conjunto de metros. A existência de uma prosa carregada de poesia 

e a de muitas obras corretamente versificadas e absolutamente prosaicas 

revelam a falsidade dessa identificação. Metro e ritmo não são a mesma 

coisa. Os retóricos antigos diziam que o ritmo é o pai da métrica. Quando 

um metro se esvazia de conteúdo e se converte em forma inerte, mera 

casca sonora, o ritmo continua engendrando novos metros. O ritmo é 

inseparável da frase, não é composto só de palavras soltas nem é só me-

dida e quantidade silábica, acentos e pausas: é imagem e sentido. Ritmo, 

imagem e significado apresentam-se simultaneamente numa unidade 

indivisível e compacta: a frase poética, o verso. O metro, pelo contrário, é 

medida abstrata e independente da imagem. A única exigência do me-

tro é que cada verso tenha as sílabas e os acentos requeridos. Tudo pode 

ser dito em hendecassílabos: uma fórmula de matemática, uma receita 

culinária, o cerco de Tróia e uma sucessão de palavras desconexas. Pode-

-se inclusive prescindir da palavra; basta uma fileira de sílabas ou letras. 

Em si mesmo, o metro é medida vazia de sentido. O ritmo, pelo contrário, 

jamais se apresenta sozinho; não é medida mas conteúdo qualitativo e 

concreto. Todo ritmo verbal já contém em si a imagem e constitui, real ou 

potencialmente, uma frase poética completa.

O metro nasce do ritmo e a ele retorna. No princípio, as fronteiras en-

tre um e outro são confusas. Posteriormente, o metro se cristaliza em 

formas fixas. Instante de esplendor, mas também de paralisia. Isolado 

do fluxo e do refluxo da linguagem, o verso se transforma em medida 

sonora. Ao momento de acordo segue-se outro de imobilidade; depois, 

sobrevém a discórdia e no seio do poema se estabelece uma luta: a me-

dida oprime a imagem ou esta rompe o cárcere e regressa à fala a fim 

de se recriar em novos ritmos. O metro é medida que tende a se separar 

da linguagem; o ritmo jamais se separa da fala porque é a própria fala. 

O metro é procedimento, maneira; o ritmo é temporalidade concreta. 

Um hendecassílabo de Garcilaso não é idêntico a um de Quevedo ou 

Góngora. A medida é a mesma, mas o ritmo é diferente. A razão des-

sa singularidade encontra-se, em castelhano, na existência de períodos 

rítmicos no interior de cada metro, entre a primeira sílaba acentuada e 

antes da última. O período rítmico forma o núcleo do ver-so e não obe-
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dece à regularidade silábica, mas à pancada dos acentos e à combina-

ção destes com as cesuras e as sílabas fracas. Cada período, por sua vez, 

é composto pelo menos de duas cláusulas rítmicas, formadas também 

por acentos tônicos e cesuras. “A representação formal do verso”, diz To-

más Navarro em seu tratado de Métrica española, “resulta de seus com-

ponentes métricos e gramaticais; a função do período é essencialmente 

rítmica; de sua composição e dimensões depende que o movimento do 

verso seja lento ou rápido, grave ou leve, sereno ou conturbado.” O ritmo 

infunde vida ao metro e outorga-lhe individualidade.

A distinção entre metro e ritmo proíbe chamar de poemas um gran-

de número de obras corretamente versificadas que, por pura inércia, 

constam como tais nos manuais de literatura. Obras como Os cantos de 

Maldoror, Alice no País das Maravilhas ou El jardín de los senderos que 

se bifurcan são poemas. Nelas a prosa se nega a si mesma; as frases não 

se sucedem obedecendo a uma ordem conceitual ou narrativa, mas 

são presididas pelas leis da imagem e do ritmo. Há um fluxo e refluxo 

de imagens, acentos e pausas, sinal inequívoco da poesia. O mesmo se 

deve dizer do verso livre contemporâneo: os elementos quantitativos 

do metro cederam lugar à unidade rítmica.

(Disponible en: http://www.ufrgs.br/proin/versao_2/paz/index24.html) 

Comentário do texto

Octávio Paz nos oferece uma bela e instigante análise formal do 
significado da prosa e novamente da própria poesia. O ritmo é o concei-
to que dá sustentação à linguagem e Paz nos ensina que se ele é condição 
essencial da poesia a prosa não o abandona, porém, o ritmo sofre influ-
ências da condição narrativa e da expressão do relato prosaico. A prosa 
não deixa nunca de ter ritmo mas este sofre a influência de uma espécie 
de determinação lógica e discursiva própria do gênero. 

O escritor mexicano nos ajuda a compreender a literatura em seus 
gêneros literários fazendo um trabalho de análise que invoca tanto a 
forma quanto a expressividade histórica que deriva desse fenômeno  

Leia o texto em sua ver-
são original. Disponível 
em: <http://pt.scribd.com/
doc/6677234/Paz-Octavio-
-El-Arco-Y-La-Lira>. 
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constitutivo das sociedades que é a linguagem e sua potência de repre-
sentação estética e ética das culturas que se desenvolvem no jogo de 
criação de sentidos que aí vivem e produzem efeitos nunca totalmente 
traduzíveis de uma vez por todas. 

Resumo

Sabe-se o quanto os discursos são a expressão transhistórica das formas 
genéricas literárias e desses discursos podemos pretender sempre uma 
história de suas significações sociais e uma história de suas relações sim-
bólicas, psicológicas. Vejamos esses alcances no texto de Octavio Paz.
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Considerações finais

Procuramos fazer surgir o sentido de que a literatura e o ensino da li-

teratura são atravessados necessariamente por um movimento duplo 

e entrelaçado: o da leitura e o da escrita, movimentos que são mesmo 

espiralados, o que faz da literatura mais que uma disciplina, uma institui-

ção de saberes, poderes e cria, neste movimento, uma característica que 

podemos chamar potência de subjetivação.

De fato, quisemos promover uma referência didática constante à ca-

pacidade que este movimento duplo promove em relação à atividade 

pedagógica do professor, ou como chama Wladimir Garcia, professor e 

pesquisador de ensino da literatura da Universidade Federal de Santa 

Catarina, escrileitura.  Esta atividade toma como referência não apenas 

a relação epistemológica que compreende a literatura como campo de 

atuação e matéria de trabalho da linguagem, mas como relação de inte-

ração, curiosidade e interesse ou desejo de conhecimento e performan-

ce que se dá no ambiente de ensino entre professor e aluno.

Para essa referência acontecer optamos por iniciar um material intitulado 

Literatura e ensino, promovendo a informação de um determinado esta-

do atual do que se chamam estudos literários e culturais e que herdam as 

discussões elaboradas por teóricos da cultura durante todo o século XX.

Os estudos literários e culturais se preocuparam em fazer referência à 

tradição de análise da sociedade operada desde o século XIX, quando 

do surgimento da chamada Sociedade Urbana e Industrial e da emer-

gência da dita Cultura de Massas, que sob esses dois vetores explicam 

muito da situação sociológica e geopolítica que orienta uma teoria his-

tórica da modernidade e da contemporaneidade.

A cultura de massas é um fenômeno sociológico e cultural que impli-

ca condições materiais e significantes da sociedade e que relaciona-

mos ao conceito atual de biopolítica. Esse conceito concebe que há 

sempre relações de saber, poder e subjetivação em meio à sociedade 

que orientam e criam instituições políticas, sociais e culturais as mais  
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variadas. Como exemplo, temos as mesmas instituições de ensino das 

quais fazemos parte, sem falar nas áreas da saúde, segurança e econo-

mia, que hoje fazem parte de uma teoria do estado moderno que não 

deixa, entretanto, de se transformar, segundo as exigências do contexto 

de uma economia e culturas “globalizadas”.

Ora, onde entra ou participa a literatura nessa discussão histórica e so-

ciológica, política e cultural? Ela não entra. A literatura é sempre e de al-

gum modo, tanto uma referência quanto uma materialidade simbólica 

e comunicativa própria da sociedade, elaborando constantemente sig-

nificações múltiplas que podem tanto representar quando transformar 

ou reinterpretar o sentido sociológico, histórico e cultural da sociedade 

ou das sociedades que são contextualizadas em cada situação de ensi-

no, em cada lugar ou espaço e em determinado período ou época onde 

ocorre literatura e ensino.

Foi nesse sentido que iniciamos com uma estratégia de exemplifica-

ção de linhas teóricas importantes para o ensino da literatura no fim 

do século XX. Com o fenômeno da reprodutibilidade técnica indus-

trial ou com o fenômeno tecnológico que advêm da chamada ter-

ceira revolução industrial, processa-se uma série de transformações  

massivas no interior da sociedade. 

O aumento populacional gerou nas novas classes sociais da modernida-

de o operariado e as classes médias burguesas, uma demanda inédita 

por bens de consumo os mais variados. Dentre estes, um mercado de 

entretenimento para as populações que deve ser alimentado e incre-

mentado, como podemos constatar segundo os diversos documentos 

históricos e literários que de um modo ou de outro são as grandes refe-

rências do conhecimento histórico em todas as áreas do saber. 

A cultura de massas é um fenômeno inevitável, fruto do desenvolvi-

mentismo tecnológico e do desdobramento produtivo da sociedade 

moderna segundo as relações econômicas chamadas como sabemos, 

capitalistas. Daí, relembramos a importância dos estudos econômicos e 

da obra do filósofo Karl Marx que, como inúmeros teóricos e sociólogos 
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do século XIX, teorizou sobre o desenvolvimento material e simbólico 

das forças produtivas, estabelecendo uma posição crítica incontorná-

vel em relação ao fenômeno das relações de poder que se constituem 

como objeto político real no processo capitalista.

Então, elencamos quatro formas de crítica literária que nos ajudam a 

conceber de que modo está se lendo a sociedade através das literaturas 

e pode ajudar a uma melhor compreensão das produções e das repre-

sentações que possibilitam o texto literário pensado como manifesta-

ção e fenômeno complexo da linguagem.

Parece-nos que essas formas de concepção da história da modernidade 

são um modo possível de explicar os fatos, mas que a literatura pode 

nos mostrar formas, expressões e estilos de narração que venham a 

criar outras possibilidades de leitura da história. Desse modo o professor 

pode conceber formas diferentes de “entrar” na concepção de leitura 

e de escritura em um escritor. Balzac, Flaubert e Proust, por exemplo, 

ou Borges, Cortázar, Arlt, Rulfo, Oswald e Mário de Andrade, Clarice Lis-

pector, Guimarães Rosa, Rubem Fonseca, Chico Buarque, etc., podem 

assinar formas “semelhantes” de usar a linguagem literária como, por 

exemplo, sob uma análise do conceito de “realismo”, ou “naturalismo”, 

ou realismo mágico, ou fantástico, e, contudo, essas literaturas também 

divergem em muitos aspectos.

Ambiguidade e produtividade relativa do cânone e dos  

gêneros literários

Na modernidade literária o cânone se transforma em um conceito interes-

sante para se pensar a complexidade formal e estética que opera a lingua-

gem literária. O cânone se transforma, mas também permanece sendo 

uma referência estética que tem muito a dizer sobre a influência dos gê-

neros literários e das transformações estéticas na literatura no século XX. 

A epopeia revive no romance, mas o papel do herói se transforma em 

relação a sua existência social e psíquica moderna. A poesia continua 

a expressar um ritmo próprio e uma estrutura cadenciada tanto pela 
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forma como pela expressão de suas imagens menos preocupadas em 

narrar um desenvolvimento diegético que a expressão de uma imagem 

efetiva e instantânea da complexidade fragmentária do mundo, muitas 

vezes e ainda na forma de versos. O teatro ganha tantos outros elemen-

tos expressivos quanto as linguagens da vanguarda podem lhe oferecer, 

seja nas montagens e no uso de suplementos de imagens, que a foto-

grafia e o filme inauguram, seja na própria linguagem teatral, campo 

aberto a todos os gêneros - como também o será a forma ampla e he-

terogênea do relato ou da noção plurivalente de narrativa, relato ou até 

texto, simplesmente texto.

O importante é perceber que os estudos literários farão usos interessan-

tes e interessados - toda escritura e leitura são políticas - das capacida-

des interpretativas que uma análise semântica e expressiva, filológica 

e gramatológica pode fazer com o texto literário. Pronto, chegamos ao 

momento contemporâneo dos estudos literários e culturais, esse mo-

mento onde as relações complexas e absolutamente dinâmicas do 

mundo globalizado em que vivemos podem ser pensadas também a 

partir das produções literárias, textuais e imagéticas que se confluíram 

hoje na velocidade das trocas de informação das redes informáticas. 

Tanto a forma como o modo expressivo na literatura e subsequente-

mente uma ideia de gênero conjugam junto de uma análise contextual, 

os significantes, os significados possíveis e os sentidos que se or-

ganizam no tempo e no espaço. Ou seja, a capacidade da escrileitura 

de que falava o professor Wladimir Garcia, reescritura de uma leitura do 

literário que reafirma o caráter inesgotável do sentido do texto literário.


