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Este livro é dedicado a cinco pessoas muito especiais:
Veronika D.E.B. Been-Ibler, antes de todo mundo,
professora de Estética da Recepção, depois amiga e, mais
recentemente, colega de visitas para o MEC. Ela foi um
exemplo e um estímulo, colocando a pedra fundamental da
Escola de Constança em meu modo de pensar (e re-pensar)
a Teoria da Literatura. Hoje não mais acredito que possa
estudar literatura da mesma forma! A ela, a minha especial
admiração;
Gerson Luiz Roani, ex-aluno, amigo e, agora, colega, a
quem sou grato pelo convite para compor a banca de
argüição de sua tese de doutoramento, com quem pude
contar nos primeiros passos do DLV, em Santa Maria,
quando foi meu monitor, com quem troco infindáveis
telefonemas em que falamos de tudo. Seu brilhantismo e
preparo intelectual me causam inveja! A ele, o meu
respeito;
Eni de Paiva Celidonio, também ex-aluna e, agora, amiga, a
quem devo a satisfação de ter sido orientador, mesmo com
uma pose snob e com as intermináveis observações à
margem das páginas de seu trabalho, com quem também
troco intermináveis e divertidos telefonemas e a quem
aprendi a respeitar e gostar. Hoje, autora de um trabalho
brilhante que redescobre os prazeres da “leitura”! A ela, o
meu carinho;
Elaine dos Santos, ex-aluna que quase desistiu dos Estudos
Literários, por conta de minhas aulas de Teoria da
Literatura; a quem incentivei e acompanhei nos primeiros
passos de uma “pesquisa”, que mais parecia uma colheita
de pepitas de ouro em terreno árido, mesmo com a alergia
e o “calor”, a quem devo a alegria de fazer alguma coisa de
“útil”. A ela, o meu orgulho;
José Carlos Barcellos, amigo bissexto, colega de carreira e,
acima de tudo, um interlocutor impossível de qualificar em
palavras, a quem devo o prosseguimento deste trabalho,
num momento particularmente difícil de minha vida,

demonstrando altruísmo e amizade sincera, quando aceitou
ser o orientador do “plano B”. Exemplo de um outro modo
de “ser” leitor, com brilhantismo! A ele, a minha gratidão.
Cinco pessoas, precariamente apresentadas em cinco
linhas, a quem sou cinco vezes agradecido: vocês me
fazem acreditar na validade do que eu faço.

APRESENTAÇÃO
Ao me deparar com os originais de Herdeiros de
Sísifo:
homoerotismo
e
teoria
da
literatura,
brilhantemente apresentados como obra de reflexão sobre
os estudos literários, perdi o chão e senti que a
metacomposição desta área do conhecimento é a da
reiteração da reiteração – as mesmas perguntas continuam
a requerer as mesmas respostas. O sentimento de trabalho
vão se ampliou ao longo do texto de Foureaux, não como
atribuição deliberada de uma ciência na busca exaustiva da
comprovação de alguma coisa, mas como uma obrigação de
dizer (mais uma vez) o que já foi dito, um castigo de Zeus,
para que o estudioso da literatura empurre a mesma pedra
até o topo da mesma montanha até o fim dos tempos, sem
a sensação de ter comprovado alguma coisa.
Aqui me permito um devaneio polêmico: ao contrário
de outras ciências em que a impossibilidade refletida é
objeto de demonstração (por exemplo, o nadir, lugar
impossível de ser pisado, pode ser demonstrado em um
corte miniaturizado do globo terrestre, com a exposição de
um boneco de um lado e o toque com o dedo no extremo
oposto), a impossibilidade literária é exclusivamente
ilocucionária – só se faz dizendo, só se mostra no moto
contínuo da paráfrase, jamais fora do universo conceitual.
O nadir é projeção, enquadra-se no universo do impossível,
mas é uma realidade do mundo físico. A reflexão lingüística,
no entanto, não se resume ao mundo textual (igualmente
ao nadir, realidade física), porque é essencialmente
discursiva; portanto, do mundo conceitual. E este é
exclusivamente
psíquico,
organizador
dos
fazeres
ilocucionários, que só se realizam no (e pelo) dizer. Sísifo é
metáfora de um fazer real que leva a nenhum lugar, do
fazer inútil, do fazer penoso sem resultados.
De qualquer forma, os estudos literários, apesar
dessa aparente noção de inutilidade, tocam em questões
cruciais da vida social. Com seu instrumental de reflexão

sobre os conceitos deitados nos fazeres sociais, os estudos
literários tomam como objeto discursivo de reflexão
qualquer viés do comportamento, em sua inesgotabilidade.
Foureaux, neste trabalho, destaca o homoerotismo como o
foco do olhar buscador de novidades. Embora Sísifo não
possa realizar sua tarefa na completude, proponho como
atenuante ante esse desespero para o estudioso da
literatura a busca do nadir – cada viagem é uma viagem
única, já que cada posição do boneco sobre o globo
terrestre produz um novo nadir. Dado esse caráter
discursivo, o trabalho operacional do estudioso da literatura
é o que se revela no seu olhar, guiado por uma restrição
teórica, ou pela amplidão do senso comum. Nem o rigor
restritivo da intransigência teórica, nem a ação laxativa da
doxa podem reduzir o conhecimento teórico ao rol das
verdades inquestionáveis, que produzem o eterno retorno
do equívoco que se sacraliza e nada, absolutamente nada,
se produz de interessante e/ou relevante para a Teoria da
Literatura. Cada olhar é uma chave, na metáfora de
Foureaux, propícia para abrir, aplicar e ampliar
possibilidades interpretativas.
Dizer da opressão dos estudos humanísticos aos
estudiosos de ciências discursivas metaforiza o misoneísmo
ao tema deste livro, o fazer conceitual do homoerotismo
como exercício de leitura e não como posicionamento
diante
das
questões
políticas,
sociológicas
ou
antropológicas dos gêneros. Embora este tema seja o
motor do empreendimento de Foureaux, subjacente a ele
está a questão crucial para os estudos literários, talvez
dirigida aos alunos de graduação em Letras, que é a de se
perder o medo da proposição de novidades, de se admitir
que os estudos literários inscrevem-se nas instâncias dos
exercícios intelectuais da compreensão e da interpretação
dos fatos sociais e culturais.
Se a discussão sobre os conceitos de homoerotismo e
homossociabilidade é um problema que leva, não raro, a
futilidades e devaneios, a preocupação central da reflexão
de Foureaux enceta para um fazer científico, como forma

de organização de procedimentos metodológicos para
tratamento desse tema, não a partir de um corpus que seja
constituído de uma suposta literatura gay, mas de como
estratégias discursivas permitem tematizar o homoerotismo
nas mais diversas obras literárias. O olhar homoerótico
operacionaliza os procedimentos de leitura do pesquisador,
liberto de cânones tradicionais que tipologizam os produtos
literários.
Se a tarefa do estudioso da literatura parece inócua
aos destinos da humanidade, que possa, pelo menos,
assessorar a formação humanística na tarefa de
compreensão da heterogeneidade e da subjetividade do
sujeito. Quando tomei, no devaneio inicial deste texto, a
idéia de projeção no conceito de nadir, foi em extensão à
idéia de leitura como prospecção enunciada por Foureaux
neste livro. Um ponto de fuga é visível, e leitura ou
projeção com base só no ponto de fuga tende ao óbvio, ao
evidente, à evidência; depender de prospecção requer
escavações nos meandros dos discursos, ao perfurar a terra
até atingir, lá do outro lado, o nadir. O olhar do leitor
estudioso da literatura, prospectivo, não funciona com
ferramentas de perfuração, mas com explorações de um
terreno ilocutório, discursivo per se et in totum, plural,
indefinido, um globo de crosta constituída de um continuum
amorfo, como enunciada na glossemática. As noções sociais
implicadas nos discursos percorrem os textos literários e
cabe a esse olhar especializado na leitura das impressões,
dos estereótipos, dos pecados, das virtudes, do mercado,
das cotações, das identidades, das formações sociais e de
seus resultados culturais, para citar algumas das
prospecções possíveis. Se sob cada corpo sobre a terra um
nadir específico se dá, sob cada texto, conforme o foco da
retina, um discurso pode ser desterrado. O olhar proposto é
o de não ser limitador, de não ver apenas o que se lhe
apresenta a aparência, de não ter homoerotismo somente
numa literatura específica, embora haja necessidade de
constituição de um corpus para demonstrar sua
aplicabilidade.

Nesse sentido, é prudente solicitar aos leitores que
confiram o mote conclusivo de Foureaux, cujo olhar
reverbera para a superação da idéia restritiva de
representação, derivada da reflexão lingüística, para
instaurar a percepção das configurações literárias, inscritas
nas experiências aduzidas do espaço histórico e social da
heterogeneidade, entre as quais emergem as vozes
homoeróticas, tão bem compreendidas na reflexão
conceitual neste livro apresentada.
J. B. Donadon-Leal

Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso
Deus, falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em
alta voz que a sua servidão está cumprida, que a
sua iniqüidade está expiada, que ela recebeu da
mão de Iahweh paga dobrada por todos os seus
pecados.
Uma voz clama: “No deserto, abri um
caminho para Iahweh; na estepe aplainai uma
vereda para o nosso Deus.
Seja entulhado todo vale, todo monte e toda
colina sejam nivelados; transformem-se os lugares
escarpados em planície, e as elevações, em largos
vales.
Então a glória de Iahweh há de revelar-se e
a terra inteira, de uma só vez, o verá, pois a boca
de Iahweh o afirmou.”
Livro da consolação de Israel, Isaías
Je n’ai pas la prétention d’avoir invente
“problème”: il existait avant mon livre.
André Gide

ce
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TEORIA DA LITERATURA: alguns pressupostos

Perspectives must be fashioned that displace and
estrange the world, reveal it to be, with its rifts
and crevices, as indigent and distorted as it will
appear one day in the messianic light. To gain
such perspectives without velleity or violence,
entirely from felt contact with its objects – this
alone is the task of thought. lt is the simplest of
all
things,
because
the
situation
calls
imperatively for such knowledge, indeed because
consummate negativity, once squarely faced,
delineates the mirror-image of its opposite. But
it is also the utterly impossible thing, because it
presupposes a standpoint removed, even though
by a hair’s breadth, from the scope of existence,
whereas we well know that any possible
knowledge must not only be first wrested from
what is, if it shall hold good, but is also marked,
for this very reason, by the same distortion and
indigence which it seeks to escape. The more
passionately thought denies its conditionality for
the sake of the unconditional, the more
unconsciously, and so calamitously, it is
delivered up to the world. Even its own
impossibility it must at last comprehend for the
sake of the possible. But beside the demand thus
placed on thought, the question of the reality or
unreality of redemption itself hardly matters.
(Theodor Adorno, Minima moralia)
Faz tempo, muito tempo, que os Estudos Literários
procuram respostas para as mesmas perguntas. Sempre
repeti para meus alunos que, no dia em que essas
respostas fossem encontradas e que sobre as questões
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levantadas não pairassem dúvidas, a literatura se acabaria.
Não sei se isso é efetivamente possível, mas ainda penso
assim. No entanto, esse afã de buscar respostas, ao que
parece, faz com que os Estudos Literários se sustentem e
se desenvolvam ao longo do tempo, da história. Nesse
processo, sua própria História é contada e escrita, passando
de geração em geração, sob a forma de tradição ou de
revolta contra essa mesma tradição. Esse embate, na
minha opinião, faz dinamizar as potencialidades críticas do
infindável número de críticos que se vão formando também
ao longo do tempo e da História: sua própria História vai se
contando e escrevendo. Essa seqüência poderia ser
desenvolvida numa inumerável lista de tópicos. Seria
extremamente interessante gastar tempo, sensibilidade e
estudo para se fazer um rol desses tópicos e ir-se
debruçando sobre cada um deles, na busca de esmiuçar os
detalhes a que me referi.
Por outro lado, na posição de “professor de literatura”, essa
mesma situação implica um outro problema: como ensinar
isso? Que matéria é essa que se recusa a submeter-se aos
padrões didáticos de apresentação e construção do
conhecimento? Será que é possível mesmo ensinar
literatura? Dessas perguntas, nascem outras que se fazem
igualmente instigantes e problemáticas, porque vão-se
juntar às demais, prévias, num conjunto de dúvidas
insondáveis a encostar professor e aluno contra uma
parede intransponível, uma espécie de muro de
lamentações que vai acumulando, no desgaste de suas
pedras, a seqüência infinita de possibilidades de leitura.
Esta é a palavra-chave aqui: leitura.
O conceito de leitura pode ser encarado em diversas
perspectivas teóricas e abordado sob diferentes prismas
metodológicos: da Sociologia da Literatura à Poética da
Desconstrução, passando pela Psicolingüística, pela Teoria
da Comunicação e pela Estética da Recepção. Em termos
genéricos, sem prejuízo da efetiva pluralidade de
enquadramentos e de eventuais acepções, que podem vir a
se relacionar de uma maneira ou de outra, o conceito de
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leitura pode ser entendido como uma “operação” pela qual
se faz surgir um sentido num texto, no decurso de um certo
tipo de abordagem, com a ajuda de um certo número de
“outros” conceitos, em função da escolha de um certo nível
em que o texto deve ser percorrido. Acentuando-se o teor
dinâmico da leitura, pode-se chegar a dizer que o leitor é
“co-produtor” do texto, na medida em que este reúne uma
série de “efeitos de sentido”.

Sobre a leitura

A leitura constituía-se, da Antigüidade até a Idade
Média, em exercício para uma elite erudita. Tal situação
modificou-se com a invenção da imprensa e a difusão do
ensino através das escolas, fatos que marcaram
profundamente o Renascimento, possibilitando o saber para
todos, através da capacidade de ler. A grande reviravolta
aconteceu com o início da industrialização, na Europa do
século XVIII, que proporcionou grande aumento das
publicações, entre romances a baixo custo e jornais,
contendo folhetins literários muitas vezes republicados
como livros.
Ler deixou de ser uma atividade exclusivamente
masculina no século XIX, pois as mulheres ganharam
acesso ao aprendizado da leitura e à escola, tornando-se
leitoras assíduas de folhetins e romances. Gustave Flaubert
demonstra bem isso, quando ironiza a ingenuidade de
Madame Bovary, que sonha com um mundo semelhante
àquele pintado pela literatura romântica que ela passou a
juventude a ler. Nesse século, as escritoras abandonaram,
também, o disfarce das cartas literárias, praticado pelas
autoras eruditas dos séculos anteriores.
Cabe aqui uma pequena digressão. Situações como
essas, destacadas de uma história (implícita) da leitura,
levam à consideração de uma lacuna nos estudos teóricos
da literatura que, ainda que tenham notado, valorizado e
avaliado o papel do desenvolvimento das relações de
gênero e de sexualidade ao longo do tempo, não abriram
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espaço para a análise pormenorizada e metodologicamente
rentável
dessas mesmas relações, como elemento
composicional de um discurso crítico, efetivamente “crítico”.
Em outras palavras, o “gênero”, ou a “sexualidade”, pode
ser percebido nas entrelinhas de muitos estudos e, até,
pode ser considerado o elemento fundamental de uma
tendência, mas, na perspectiva em que me coloco, essa
tomada de posição nunca “definiu” uma linha de
desenvolvimento teórico do discurso da crítica. Esse é um
exemplo de lacuna deixada pela Teoria da Literatura que, a
meu ver, o olhar homoerótico pode dinamizar e sustentar,
consolidando a possibilidade de uma nova teorização.
Seguindo esse raciocínio, a grande transformação, no
plano da leitura, se deu a partir do advento da cultura de
massa e da indústria cultural – fenômenos bem estudados
nas décadas de 1930 a 1950 pela escola de Frankfurt,
tendo como expoentes Walter Benjamin, Theodor Adorno e
Herbert Marcuse. Já então sobressaía o conflito entre uma
leitura considerada “erudita” e tradicional de obras literárias
impressas e os novos meios de comunicação de massa,
principalmente o cinema e a televisão, que combinam o
ver, o ouvir e o movimento da imagem, inclusive em cores.
Fico imaginando se não seria possível estabelecer uma
dicotomia paralela a essa: em certo sentido, a sexualidade
proporciona essa possibilidade quando, no âmbito alargado
dos estudos de gênero, levar-se-iam em consideração as
“diferenças” na leitura de obras literárias, quando sob a
perspectiva da sexualidade de leitores, personagens,
discurso ficcional, autores, narradores, etc.
Tomados como iniciais, esses fundamentos gerais
que sustentam toda a leitura, esse processo, relacionado
particularmente à narrativa, reveste-se de alguma
particularidade, principalmente quando opera com textos
ficcionais. Essa particularidade deve-se não só a fatores de
ordem composicional da própria narrativa, que condicionam
o texto, mas também às circunstâncias psicológicas e
socioculturais que envolvem a leitura de ficção. Dois
aspectos dessas circunstâncias podem ser destacados: em
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primeiro lugar, o fato de que a leitura da ficção narrativa
solicita o que se conhece por “suspensão voluntária da
descrença”, mediante a qual o leitor estabelece um pacto
tácito com o texto, no sentido de não questionar a
veracidade do que nele é dito. Isso não quer dizer que o
texto seja lido na esfera da pura alienação ou como radical
exercício lúdico: se a leitura da ficção existe é, entre outras
coisas, porque o leitor é capaz de, por seu intermédio, ter
acesso a temas, idéias e valores que diretamente lhe
interessam e favorecem o seu autoquestionamento. Por
outro lado, a leitura de ficção – incluindo-se aqui as suas
variações formais, de maneira generalizada e, mais
particularmente, a narrativa – requer o estímulo da
curiosidade e da atenção do leitor, fascinado pelas
características de certas personagens, absorvido pelo
desenvolvimento do enredo, pela iminência do desenlace,
etc. Assim, é possível afirmar que o interesse designa, ao
mesmo tempo, o prazer que se tem ao ler (com o que o
suscita no livro) e o produto real da leitura,
simultaneamente à sedução exercida pelo texto e à sua
atividade de informação. As estratégias narrativas
contribuem, nesse sentido, para a criação e a manutenção
desse interesse.
Em conexão com o que interessa à narratologia, a
leitura pode ser entendida como concretização de um
sentido possível. Ou seja, os objetos apresentados num
texto ressentem-se de um certo grau de indeterminação.
Aproveitando as idéias de Roman Ingarden, é o mesmo que
dizer que:
(...) nem o objeto apresentado é total e
univocamente determinado no seu conteúdo
nem é infinita a quantidade das determinações
univocamente
definidas
e
positivamente
atribuídas nem ainda a das simplesmente coapresentadas: só é projetado um esquema
formal de uma quantidade infinita de pontos
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de indeterminação que ficam quase todos por
preencher. (INGARDEN, 1973, p. 273)
É pela leitura que se processa esse preenchimento,
devendo, entretanto, notar-se o seguinte: a leitura,
entendida como concretização, não deixa de ser uma
prática localizada e relativizada, não podendo essa
concretização ser confundida com a própria obra a que se
refere. Em outras palavras, a leitura é ativada e
desenvolvida com o suporte de códigos que o leitor
variavelmente conhece e domina, de acordo com a sua
particular competência. A importância da leitura como
processo interativo aparece implicitamente reconhecida
pelos termos em que uma recente ficção encena e
enquadra: as seduções, os riscos, as expectativas e os
acidentes do próprio ato de leitura. Exatamente como
comenta Ítalo Calvino:
Estás pois agora pronta para atacar as
primeiras linhas da primeira página. Preparaste para reconhecer o inconfundível tom do
autor. Não. Não o reconheces com efeito. Mas,
pensando bem, alguma vez alguém disse que
este autor tinha um tom inconfundível? Pelo
contrário, sabe-se que é um autor que muda
muito de livro para livro. E é precisamente
nestas andanças que se reconhece que é ele.
Aqui porém parece que não tem nada a ver
com todo o resto que escreveu, pelo menos
tanto quanto te lembras. É uma desilusão?
Vamos ver.” (CALVINO, 1982, p. 26)
Se essa situação é, de certo modo, extrema, a verdade é
que, em outras, é possível também encontrar a leitura
como ato “de criação”, transportando para a ficção os seus
condicionamentos e procedimentos funcionais; é no relato
epistolar que tal acontece com mais evidência: nesse caso,
o destinatário de uma carta institui-se (salvo desvios
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ocasionais) como leitor dessa carta. Naturalmente, sem
prejuízo da sua índole de entidade ficcional, na sua leitura
entram as determinações psico-culturais, ideológicas, etc.,
próprias de toda a leitura, e dela podem decorrer
transformações e reações que configurem o agir desse
leitor a quem cabe também o estatuto de personagem. Por
que não considerar a sexualidade entre tais determinações?
Ela, como se sabe, inunda o imaginário humano com sua
demanda que, também através da leitura, se faz perceber.
Em outras situações, a leitura é apenas um ato hipotético,
suposto pelo narrador que invoca um leitor que, tal como
ele, guarda suas marcas de entidade ficcional. Da mesma
forma aqui, como a cada leitura um sujeito se encarrega de
operacionalizar o “papel” de leitor, a sexualidade desse
sujeito, forçosamente, terá influência sobre o ato de leitura.
Seria metodologicamente redutor encarar os vários
tipos de leitura como processos incomunicáveis entre si. A
leitura operada por um leitor real, apontando para uma
síntese interpretativa do texto narrativo, beneficia-se de
elementos de diversos níveis de existência e das
informações que provêm de diferentes entidades e
contributos: da leitura do próprio leitor real, do
posicionamento receptivo (fictício) desse leitor, etc.
Pode-se, assim, afirmar que a dinâmica de uma
história não brota simplesmente das qualidades intrínsecas
de certos elementos narrativos, mas resulta, antes, de uma
interação de fenômenos intrínsecos e extrínsecos, uma
dialética que subjaz a toda a leitura. Nessa interação
entram as informações textuais e os conhecimentos
intertextuais, os elementos parcelares da obra e a
informação textual global, a interpretação que decorre da
obra e o próprio sistema de valores do leitor. Como
resultado dessa interação dialética, postula-se a síntese
pela qual, talvez paradoxalmente, o leitor é modificado por
uma obra que ele próprio parcialmente construiu.
Os caminhos de reflexão teórica e metodológica
abertos pela poética da desconstrução, em cujo contexto a
problemática da leitura ocupa um lugar proeminente,
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podem levar a repensar o conceito em apreço, mas não
necessariamente a pôr em causa a pertinência da sua
formulação em termos semióticos, por exemplo. É certo
que,
da
perspectiva
desconstrutivista,
alinham-se
procedimentos operatórios dissonantes, em grande parte,
quando confrontados com uma tendência a ler no texto um
sentido harmoniosa e organicamente articulado por
sistemas de signos convergentes na representação desse
sentido. Contestando a racionalidade tradicionalmente
atribuída à linguagem verbal (uma racionalidade que se
projeta na concepção da leitura formulada pela teoria
semiótica), o desconstrutivismo, inspirado por Derrida e
seus seguidores, valoriza a leitura como diferença, como
exercício de apreensão de múltiplos sentidos erráticos,
movediços, contraditórios até.
De qualquer maneira, esse conceito de leitura acaba
por não poder ficar alheio ao paradigma que, em princípio,
se apresenta como uma contraposição, ou seja, o
paradigma “semiótico” que estabelece o princípio da
colocação de uma obra num universo codificado. Com
efeito, as teorizações do desconstrutivismo, embora
desejando uma atitude “derivativa” e de livre associação
interpretativa nos confrontos da obra, têm de fato a
necessidade de um nível de análise oposto: precisamente
aquele que vai desvelar a armadura do código suscitado
pela leitura.
Sobre o leitor
Ao pensar sobre a leitura, como um operador de
proposições que se querem renovadas para a Teoria da
Literatura, não se pode deixar de pensar no leitor. A
aparente obviedade da observação não deixa de levar em
consideração que, no quadro atual dos estudos teóricos
acerca da literatura, essa ainda é uma questão candente.
No fundo, nunca deixou de sê-lo, mas as “correntes” pelas
quais esses estudos foram levados ao longo do tempo,
assumem o papel de um “motor” dinâmico que impede a
anulação da eficácia e da efetividade dessa abordagem,
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uma vez que é impensável qualquer tipo de crítica sem a
valorização do leitor. Jauss e Iser são repetidamente
“lembrados” por isso, e nada há que fazer para tentar
neutralizar sua fundamentalidade. Assim, no quadro geral
de pressupostos para a pretendida renovação da Teoria da
Literatura,
destacando-se
ainda
o
desdobramento
instigante provocado pelos “Estudos Culturais”, o leitor
retoma o centro de atenções aqui, não apenas como
elemento operacional e passivo, mas como elemento
dinamizador/ativo, praticamente definidor do rumo que se
quer tomar.
Ao contrário do que o termo pode sugerir, o leitor
não é uma entidade necessariamente simétrica e correlata
ao autor. Trata-se de um conceito difundido a partir das
reflexões de Wolfgang Iser sobre a relação interativa
texto/leitor: no quadro dessa relação, o leitor constitui uma
presença destituída de determinação concreta, não
identificado. Dessa maneira, não pode ser simplesmente
confundido com o leitor real, sujeito virtual em função do
qual o texto é construído como estrutura a ser decodificada.
É o que se pode perceber na observação de Genette,
quando
comenta
a
assimetria
acima
referida:
“contrariamente ao autor implicado, que é, na cabeça do
leitor, a idéia de um autor real, o leitor implicado, na
cabeça do autor real, é a idéia de um leitor possível.”
(GENETTE, 1983, p. 103). Os adjetivos atribuídos ao autor
e ao leitor, aqui, não me levam a considerações
pormenorizadas, uma vez que a abordagem desenvolvida
por
Genette
é
apenas
alusiva.
Assim,
qualquer
diferenciação que se possa fazer não constitui, a priori,
matéria de meu interesse particular aqui e agora. No
entanto, essas considerações confirmam a efetiva
preponderância do leitor, no quadro de pressupostos aqui
esboçado.
Nos termos em que se apresenta, acentua-se a
condição virtual do leitor implicado, condição que leva
Genette a propor que ele seja aquele designado como leitor
virtual. Que o leitor real corresponda ou não ao leitor
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implicado é uma possibilidade que escapa ao controle do
autor; do mesmo modo, confundi-lo com o narratário seria
conferir-lhe
o
estatuto
de
entidade
ficcional
e,
eventualmente, atribuir-lhe contornos definidos que,
enquanto figura virtual, o leitor implicado não tem.
Conta uma anedota que, para identificar a que ordem
religiosa pertenceria uma casa de formação, bastaria
localizar onde havia luz. Se fosse na capela, a casa seria de
beneditinos; se na biblioteca, provavelmente seria de
jesuítas ou de dominicanos; se na cozinha, com certeza,
franciscanos. Ela guarda um detalhe que me interessa aqui:
a biblioteca. Essa construção mítica necessita de um
elemento, igualmente físico, para se fazer concreta: o livro.
Este, por sua vez, para fazer sentido, tem que seduzir o
elemento humano que o compulsa: o leitor.
Carlo Ginzburg, em O queijo e os vermes, narra a
história de um moleiro que foi julgado pela Inquisição
porque “sabia” ler. Na verdade, ele lia de uma maneira que
se desviava daquela autorizada pela Igreja. Fazia esse tipo
de leitura da própria Bíblia. Desse modo, o moleiro era
sujeito de sua própria leitura. O exemplo fortuito me basta
para pensar nessa figura (quase) alegórica: o leitor. Na
Idade Média, para alguns estratos sociais, ocupar esse
lugar, o de leitor, era praticamente um crime, um pecado,
na verdade. Essa situação reflete bem o espírito da época,
uma vez que a própria Bíblia, parabolicamente, parece
anunciar essa sentença inexorável. No livro do Gênesis,
Deus diz a Adão para desfrutar do Éden, com exceção da
árvore do bem e do mal: “E Iahweh Deus deu ao homem
um mandamento: “Podes comer de todas as árvores do
jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, porque no dia em que dela comeres terás que
morrer.” (Gen 2,16-17)
A sentença é taxativa e a alegoria do comer o fruto
proibido aponta para o ato da leitura, em certo sentido:
desvendar o mistério do bem e do mal é uma condenação.
Da mesma forma que o leitor, quando experimenta desse
fruto (a leitura), morre, metaforicamente, para poder
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desfrutar do mundo da ficção. Uma morte prazerosa e
instigante, é verdade, mas uma denegação da realidade,
para ficar com Freud. Estranha danação esta, uma vez que,
na Antigüidade – apesar de a leitura ser também um
elemento de estratificação social –, o leitor não seria
condenado por ser o que é! Talvez seja por isso que
Umberto Eco, em seu O nome da rosa, envolva, na
narrativa policial, a busca de um desejado livro sobre a
Comédia, expurgado da Poética, de Aristóteles, em
suspense e drama: renovação do anátema bíblico.
No filme Sociedade dos poetas mortos, o leitor
também aparece como um condenado. Lá, um grupo de
estudantes é instigado pelo professor de Literatura a
praticar o ato de leitura. Seus métodos, nada
convencionais, causam delírio e ódio, simultaneamente. O
conflito chega a causar o suicídio de um dos alunos e a
dissolução do grupo que se reunia, clandestinamente,
para... ler! Continuidade do mito e, conseqüentemente, de
sua condenação.
Durante o século XIX, a figura, quase lendária do
leitor também sofre as conseqüências de seus atos. Nesse
período, não era o simples fato de poder ler que o
incriminava, mas o livre arbítrio na escolha do que ler. A
moralidade burguesa impôs um código de conduta rígido,
englobando, inclusive, o ato de leitura. A condenação vinha
sobre o fato de se ter feito má escolha; ainda que não se
conhecesse bem o motivo real da determinação do que era
“bom” ou “ruim”, necessário ou condenável, certo ou
errado: o eterno maniqueísmo. De certa forma, ainda no
século XX, quando a “censura” determina o que ler e o que
não ler, discricionariamente, essa herança permanece
ditatorial.
Esses
comentários
levam
a
pensar
na
fundamentalidade desse “papel”, o de leitor, para a Teoria
da Literatura. É possível afirmar que esse tópico sempre
esteve presente nos trabalhos investigativos do campo dos
Estudos Literários, ainda que implicitamente. Durante o
período em que a Teoria da Literatura esteve dividida pela
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oscilação das “correntes” textualistas e contextualistas, o
leitor sempre foi considerado um instrumento de
reconhecimento das leis, pressupostamente universais, que
regiam o universo literário – lembrando que aqui se
englobam todas as suas manifestações formais. O leitor era
aquele ponto de chegada, objetivo do autor, para quem
este escrevia a obra. Nesse contexto, o crítico e o teórico
eram aqueles que reconheciam e legitimavam os
“mecanismos mágicos” da obra e ditavam regras sobre
como operacionalizá-los, para que o sentido se fizesse
perceber. Daí emitiam suas leis. Parece óbvio, mas eles
eram (e continuam sendo!) leitores também e, através de
seu trabalho de leitura, é que tudo o mais poderia (e
continua podendo!) ter lugar.
Houve um momento, então, em que essa figura
deixou de ser um ponto de chegada do processo criativo –
sua justificativa, afinal de contas – para estabelecer-se
como núcleo de todo o processo e sua única (praticamente)
sustentação: a Estética da Recepção. Fico sempre com a
impressão de que as idéias de Jauss e Iser, no princípio de
tudo, nada mais fizeram que verbalizar o óbvio e dar a este
o caráter de operacionalidade, sempre denegado. Não se
trata de uma redenção do pensamento da Escola de
Constança, mas da afirmação de uma circunstância que me
parece eficaz. O leitor, nos termos em que é pensado hoje,
sempre existiu. Assim não fosse, todas as especulações
acerca da leitura não teriam o menor sentido.
Ultrapassadas as fases do pecado e da condenação,
do caráter de instrumentalidade para chegar a ocupar o
núcleo de todo o processo, o leitor hoje não mais ocupa um
lugar “determinado”, a priori, mas se faz presente – e
necessário, fundamental – onde e quando haja um texto.
Assim, a cultura, que se apresenta como um grande texto,
tem necessidade de um leitor para que o seu sentido ganhe
consistência. Isto se dá em todas as instâncias da própria
vida cultural.
Uma das conseqüências de tudo isso, nos dias de
hoje, é a tomada de consciência do fato de que o leitor é
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muito mais do que tudo o que já foi dito dele. Em outras
palavras, o sujeito é o conceito que vai representar essa
instância e, nesse sentido, alargar o espectro da atuação e
da justificativa de sua existência. Nesses termos, o sujeitoleitor é uma instância que, hoje, ultrapassa, inclusive, a
dimensão dada pela própria Estética da Recepção.
Em termos gerais, a Teoria da Literatura, em todos
os seus momentos, tomou em consideração o leitor, mas
sempre em relação ao texto. Exemplo disso é o conjunto de
investigações conhecido como Formalismo. Apesar de ser
tomado sempre como uma das correntes textualistas, o
Formalismo não prescinde do leitor, uma vez que a idéia de
desvio só pode ser pensada a partir desse pressuposto. É
absurdo pensar num grau de autonomia tal, para a
linguagem, que fosse capaz de produzir seus próprios
desvios.
Na verdade, é a arbitrariedade do sujeito que utiliza
a linguagem que vai determinar esse grau de desvio. A
intensidade, o objetivo e a instrumentalidade desse desvio
respondem a uma demanda de desejo do sujeito e não da
linguagem, pois que esta existe em função daquele e viceversa. Há, portanto, uma relação de interdependência
intrínseca nessa interação, não sendo possível hierarquizar,
na linha do tempo, qual dos dois elementos “vem primeiro”.
Esse detalhe, aparentemente banal, óbvio e superficial, é o
olho do furacão do/no ideário formalista. A linguagem,
como disse, não tem autonomia para se livrar disso.
Ora, ao postular o desvio como marca da linguagem
literária, o Formalismo está, implicitamente – e eu
arriscaria a dizer, inconscientemente – invocando o sujeito,
utilitário da linguagem. Ele se constitui nela e essa crença é
tudo. Não há como escapar dessa ilação. Mais adiante,
quando a idéia de desvio é substituída pela de horizonte de
expectativa – a generalização, aqui, não fere o princípio
epistemológico da Teoria da Literatura, nesses dois
momentos de sua História: o Formalismo e a Estética da
Recepção –, o sujeito continua presente, dessa feita,
explicitamente.
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Em qualquer uma das duas situações em que o
sujeito “aparece”, acredito ser possível pensar no olhar
homoerótico, como um farol. Esse olhar, no primeiro caso,
apontaria para o desvio de linguagem, como um
subterfúgio lingüístico para a constituição de subjetividades
complexas, que poderiam ser chamadas de alteridades. É a
dinâmica constitutiva que vai poder ser percebida e
“aproveitada” pela própria Literatura, em primeira
instância, e por sua teorização, em segunda. Um bom
exemplo dessa situação é o tipo de ambigüidade que se
instaura quando o sujeito da enunciação e o sujeito do
discurso pertencem a gêneros diferentes, como em várias
canções de Chico Buarque ou, mesmo, nas cantigas de
amigo da lírica trovadoresca. Quando o “poeta” fala no
feminino, abre-se, de maneira equívoca, a possibilidade de
expressão de um amor nem sempre “autorizado” pelo
contexto sócio-cultural. Mais ainda: é todo o sistema
disciplinador de gêneros, sexualidades e papéis que se
revela como convencional. Esse travestismo poético é
pouco explorado e pode render leituras interessantíssimas
de algumas dessas canções ou cantigas. Por outro lado, as
relações entre dois rapazes podem explicitar, ainda que nas
entrelinhas, uma homoeroticidade insuspeitada, como seria
o caso, por exemplo, do conto “O sorvete”, de Carlos
Drummond de Andrade.
Em síntese, o que se pode reafirmar conclusivamente
é que o olhar homoerótico não deve se restringir a sujeitos
homoeroticamente atraídos, mas alargar o campo de visão
da
leitura
proporcionada
anteriormente
pela
homossociabilidade manifesta e aceita pela hegemonia da
cultura androcêntrica heterossexista na/da tradição. Em
outras palavras, não se trata de postular um gênero
exclusivo para o exercício teórico da Literatura, mas
proporcionar a ela a oportunidade de examinar outros
quadrantes expressivos e representacionais. O discurso
ficcional engendra situações que o discurso teórico pode
“explicar” – não exatamente no sentido clássico e, por que
não, ultrapassado do termo. Cabe à Teoria da Literatura
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esse exercício semiótico de articulação de signos culturais –
e a sexualidade está inclusa em tal conjunto, sem dúvida.
Uma revisão na abordagem da Literatura seria exigida e
considerada importante na Europa e no mundo, se a Teoria
da Literatura quisesse realmente responder aos fenômenos
da propaganda e dos meios de comunicação de massa que
foram surgindo. Tal necessidade fez surgir dúvidas e
possibilidades que representaram um desafio constante
para a Teoria da Literatura. Muitas das respostas já haviam
sido encontradas, mas, a partir delas, novas questões e
dúvidas foram colocadas; o que, no final das contas,
sustenta a própria dinâmica dos Estudos Literários em sua
interlocução intrínseca com os Estudos Culturais. A resposta
foi tentada pela Estética da Recepção, no final da década de
1960, provocando uma revolução no contexto interativo
entre sujeito, texto e leitura. O leitor deixou de ser visto
como elemento composicional que ocupava uma posição
passiva, para ser alçado à condição de parte integrante do
processo de leitura. Não apenas como pólo questionador,
mas também como elemento de impulso reestruturante da
própria escrita da obra pelo autor.
É claro que a noção de sentido da obra ganha outra
conotação a partir dessas considerações, e é sob a égide
dessa nova coloração que o conceito de leitor,
acompanhado pelo de sentido, deve ser considerado.
Embora Barthes tenha buscado acentuar o ato da leitura
em O prazer do texto, na verdade, ele se aprofundou numa
retórica da fruição do eu-leitor ou na posição do eu-escritor,
afastando-se da relação interativa entre os dois. Jauss
condena sua leitura. Apesar dessa “condenação”, vale a
pena levar em conta uma imagem instigante proposta por
Barthes e que ilustra bem essa espécie de perda de si
mesmo que ocorre com o autor, a personagem e o sentido
no/do texto, na perspectiva de leitura aqui proposta:
Texto quer dizer Tecido; mas enquanto
até esse tecido foi sempre tomado por um
produto, por um véu acabado, por detrás do
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qual se conserva, mais ou menos escondido, o
sentido (a verdade), nós acentuamos agora,
no tecido, a idéia generativa de que o texto se
faz, se trabalha através de um entrelaçamento
perpétuo, perdido neste tecido – nesta textura
– o sujeito desfaz-se, como uma aranha que
se dissolvesse a si própria nas secreções
construtivas da sua teia. (BARTHES, 1988, p.
112)
A idéia de dissolução é muito instigante. Em lugar de
explicitar um caráter negativo, de perda, ela recupera um
sentido, digamos, psicanalítico, renovado. Dizendo de outra
maneira, exclui-se a possibilidade de ontologizar o “autor”
do texto e, mesmo, o seu leitor, fazendo, ao contrário, uma
celebração do próprio ato de leitura. Sem ele, nenhuma das
duas figuras teria condições de “existência”. No entanto, é
nessa mesma condição que sua espessura se revela,
fazendo com que o ciclo se feche e vislumbre a constituição
de ambos – sujeito e sentido – no próprio ato de leitura.
O “pulo do gato”
A Estética da Recepção procurou superar a
hegemonia exercida pelo estruturalismo – de Lévi-Strauss,
Barthes, Bremond, Todorov, Genette – durante toda a
década de 1970, principalmente ao excluir a noção da
“natureza” diacrônica da História. O Estruturalismo
trabalhava basicamente com a idéia sincrônica de
estrutura, sistema e modelo, empregando a lógica
matemática e uma análise imanente do texto, considerando
os aspectos sociais tão-somente quando se encontrassem
articulados nele. Da observação dos “manuais” de Teoria da
Literatura que rezam pela cartilha marxista – exemplos
disso são os livros de Terry Eagleton e Richard Freadman &
Seumas Miller –, depreende-se uma preocupação, eu diria
redutora da perspectiva marxista, no sentido de não deixar
espaço para outros desdobramentos discursivos da própria
crítica, enquanto busca de novos pressupostos e/ou
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paradigmas, para seu próprio desenvolvimento teórico.
Com isso não quero desmerecer o trabalho desses autores,
mas apenas salientar que não se pode mais perseguir
raciocínios
por
demais
solidificados
em
posições
ideologicamente marcadas, sob o risco de perda da própria
dinamicidade do exercício de leitura, enquanto prática
“crítica”.
Pode-se considerar a aula inaugural de Hans Robert
Jauss, intitulada “A história da literatura como provocação
da ciência literária”, em 13 de abril de 1967, na
Universidade de Constança, no sul da Alemanha, como o
marco inaugural da corrente da Estética da Recepção. Esse
“movimento” respondeu a um anseio estudantil de reforma
curricular, reduzindo a excessiva ênfase nos estudos
clássicos e substituindo uma visão historicista por outra
mais fenomenológica e existencialista ou vivencial. Jauss o
reafirmou durante um congresso bienal de romanistas
alemães. Na citada conferência de 1967, para aproveitar as
palavras de Regina Zilberman:
H. R. Jauss propõe uma inversão metodológica
na abordagem dos fatos artísticos: sugere que
o foco deve recair sobre o leitor ou a recepção,
e não exclusivamente sobre o autor e a
produção. Seu conceito de leitor baseia-se em
duas
categorias:
a
de
horizonte
de
expectativa, misto dos códigos vigentes e da
soma de experiências sociais acumuladas; e a
de emancipação, entendida como a finalidade
e efeito alcançado pela arte, que libera seu
destinatário das percepções usuais e conferelhe nova visão da realidade. (ZILBERMAN,
1989, p. 49)
A Estética da Recepção privilegia a relação autorobra-público, pois ela superou a relação unívoca autor-leitor
ao incorporar múltiplas relações biunívocas na relação obrasociedade, texto-contexto, autor-contexto, leitor-sociedade.
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É possível, então, dividir as diversas fases da Estética da
Recepção:
1) Jauss, publicando suas obras sob a influência
hermenêutica de Gadamer, e Iser, preocupado com o efeito
estético do texto sobre o leitor, tendo como momento
primordial a história da recepção, desenvolvida a partir de
Husserl e de Roman Ingarden;
2) Karlheinz Stierle, Rainer Warning, Wolf-Dieter Stempel e
Hans Ulrich Gumbrecht, mostrando uma fidelidade não
exclusivista para com a semiótica e a pragmática;
3) fase marcada pelo interesse preponderante pela
sociologia da literatura e pela comunicação não-literária
(meios de comunicação de massa, publicidade).
É claro que essa divisão não representa consenso e, muito
menos, esgota as possibilidades de se acompanhar o
desenvolvimento das propostas da Estética da Recepção em
sua totalidade. Esse esquema apenas reflete uma
possibilidade de se “organizarem” supostas fases desse
mesmo desenvolvimento, sem a menor pretensão de definir
as linhas de força da própria Estética da Recepção. A meu
ver, essa pretensão se esvai, uma vez que considero o
conjunto de proposições “revolucionárias” de Jauss e Iser –
para ficar apenas com os nomes iniciais – como um
exercício contínuo de retomadas críticas da própria Teoria
da Literatura. Essa, para mim, é a grande “lição” legada
pelos dois e por todos os demais que, a partir deles, se
colocaram a serviço desse exercício infindável.
Atualmente, a Estética da Recepção se volta para os
aspectos ideológicos que envolvem a recepção social do
texto literário e outras manifestações artísticas e culturais
ou dos meios de comunicação de massa. Seria possível,
através do estudo dos espaços vazios do texto e do
horizonte de expectativa do leitor, realizado por Wolfgang
Iser, reler aspectos da comunicação ou da arte e mostrar
em que medida a recepção do texto pelo leitor ou ouvinte
contribui para a sua (re)elaboração. No Brasil, país de forte
tradição oral, de escasso público leitor, o crítico ou o autor
tornam-se, sem dúvida, uma espécie de leitor privilegiado e
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quase único de literatura. Cria-se assim um eixo sui generis
de intertextualidade entre a obra e sua leitura pelos autores
brasileiros, praticamente sem a intermediação do público
leitor em geral. Esse é um dos problemas que devem ser
encarados pelos estudos da recepção no Brasil.
Hans Robert Jauss acentuou a importância do público como
o verdadeiro transmissor da continuidade da literatura no
tempo (tradição), mas um transmissor dinâmico, não
estático, agindo não numa cadeia de recepções passivas,
em sucessão causal, mas num campo de reações. De um
lado, esse campo se altera a cada recepção, de outro, age
sobre a nova produção. O horizonte de expectativa é um
“sistema intersubjetivo” ou “sistema de referência” que um
indivíduo hipotético tem com relação ao texto. Cabe à
Estética da Recepção reconstituir essa relação entre obra e
público.
O movimento de contínua renovação explica a
tentativa de revisão da teoria dos gêneros literários por
Jauss e outros teóricos dessa “corrente”. Estes gêneros
espelham a tradição literária, no seu aspecto sincrônico,
mas estão igualmente em constante mutação diacrônica,
pelo contato com o público e as reações psicológicas e
históricas do leitor, esteticamente introduzidas pelo
horizonte de expectativa. Este desempenha, assim, um
papel “dinâmico e ativo”, em nada e por nada normativo.
Portanto, a teoria dos gêneros literários é reformulada de
forma diacrônica e dinâmica, somando-se a um todo
constitutivo sincrônico, que é o cânone, pretensa e
objetivamente imutável, que contém e legitima supostos
“valores poéticos permanentes”.
Tendo chegado até aqui, pode-se deduzir que a
leitura, o leitor e o exercício crítico da análise da recepção
são elementos que denunciam o caráter historiográfico da
própria crítica. Nesse sentido, o desejo de estabelecer
pressupostos básicos da ordem da renovação não pode
deixar de salientar esse aspecto. A História entra, mais uma
vez, no rol das afinidades eletivas com que a Teoria da
Literatura tem que operar: não no sentido de uma
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improvável “sentença” ou determinação fatídica, mas no
sentido
de
uma
constante
atenção
a
aspectos,
particularidades e possibilidades discursivas que, a todo
momento, suscitam relações genericamente chamadas de
“interdisciplinares”.
É nesse sentido que a História comparece e se faz
dinâmica e constitutiva do exercício crítico da Teoria da
Literatura. Esta, por sua vez, se vê livre do ônus de
estabelecer relações hierárquicas e/ou de poder, peso que a
acompanhou durante muito tempo. A relação aqui não visa
a uma legitimação em termos, de modo definitivo, mas à
explicitação de discursos concorrentes (no sentido de todos
poderem ter pontos comuns a alcançar) que visam apenas
ao alargamento do “campo de visão”, do “horizonte de
expectativas” da própria Teoria da Literatura. Assim, a
História da Literatura se apresenta como um processo de
recepção e produção estética, que se efetiva na atualização
de textos literários realizada pelo leitor que os conhece;
pelo escritor que se transforma, por sua vez, em produtor,
e pelo crítico que reflete sobre tudo isso.
Segundo Jauss, na conferência de 1967, o
rompimento com a arte de representação, e sua
substituição por uma mimese da produção significam a
abertura de um “campo de investigação” quase totalmente
novo para a História da Literatura. Esta deveria ser, ao lado
de outras artes, um processo de contínua libertação,
buscando emancipar o sujeito das restrições que lhe são
impostas pela natureza, pela religião e pela sociedade.
Nessa linha de raciocínio, esboça-se, na teoria de
Jauss, uma “história literária” que vai ser considerada por
muitos a “verdadeira” Literatura Comparada, na sua relação
diacrônica, de história particular e de produção literária,
relacionada com a História “geral”, mas também sincrônica,
na comparação e na análise de textos. Estas se fazem num
sentido polivalente e multidirecional, numa dimensão
plástica e dialética, aberta à flexibilidade e mutabilidade do
objeto literário. Entretanto, a História da Literatura só se
realiza, para Jauss, quando integra a experiência cotidiana
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do leitor, e, inversamente, quando a experiência literária
deste modifica seu comportamento social. Assim, Jauss
conclui que a literatura não pode ser reduzida a “uma arte
de representação”. Ele deseja resgatar a dimensão social
da literatura, ao lado das outras artes, como agente da
derrubada de tabus morais e como forma de transformação
social.
É nesse “intervalo” que penso ser possível integrar as
proposições teóricas que a leitura – marcada por um olhar
que assume uma perspectiva homoerótica – pode fazer.
Uma verdadeira renovação da teorização acerca da
literatura, no sentido de, aproveitando todos os
pressupostos desenvolvidos até aqui, ser capaz de, ainda
uma vez, questionar-se e propor novos encaminhamentos
para sua própria prática. Quando fala de “dimensão social”
da literatura, a Estética da Recepção, a meu ver, cria a
oportunidade para que o sujeito que sustenta o olhar
homoerótico – seja ele o autor, o narrador, a personagem
ou o leitor, sobretudo o leitor – possa atuar e uma nova
“leitura” possa ter lugar.
A crítica se renova e se desenvolve e a teoria ganha
novos parâmetros de comparação e argumentação. A
herança marxista que, em certo sentido, pode ser
considerada uma “sombra” para a Estética da Recepção,
abre aqui o campo de visão da própria Teoria da Literatura.
Fica sempre a pergunta: por que é que, à altura mesma das
proposições, os estudiosos não se deram conta (ou não
quiseram/puderam dar conta) dessa possibilidade e não a
desenvolveram?
Talvez
seja
proposital,
talvez
circunstancial, talvez, ainda, seja apenas uma questão de
ponto de vista moral e/ou político. Quem é que pode saber?
O fato é que, na perspectiva aqui perseguida, situações
como essa são muito interessantes, do ponto de vista
teórico.
Com isso, não quero dizer que a Teoria da Literatura
deixou de “representar” o grau de importância que sempre
teve no âmbito dos Estudos Literários. Em lugar disso,
quero aproveitar exatamente essas “lacunas” para tentar
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argumentar a favor de uma releitura dessa mesma Teoria
da Literatura: um posicionamento crítico sustentado pela
abrangência dos Estudos Literários e Culturais na
atualidade. De fato, a questão de fundo continua sendo o
eterno questionamento acerca da eficácia e da efetividade
dessa “teoria”: sua funcionalidade no quadrante didáticopedagógico que daí pode ser vislumbrado e, mais uma vez,
a busca de confirmação de convicções que se façam pilares
de sustentação desse exercício contínuo e dinâmico que é o
da leitura crítica dessa fascinante aventura do sujeito em
sua existência: a literatura. Afinal de contas, o ensino de
literatura é, a meu ver, um desdobramento “natural” dos
próprios
Estudos
Literários.
Enquanto
prática
institucionalizada, esses estudos vão exigir de quem os
pratica tal preocupação.
Sobre a vida privada: um atalho
Todo esse raciocínio tem que levar em consideração
o fato de que a leitura, em sua mecânica, é um ato
solitário. Apesar de todas as confluências e interlocuções
constitutivas e derivadas, é na sua intimidade que o sujeito
goza a leitura. A vida privada, então, é um contexto
“essencial” para (re)pensar a leitura. O sentido “privado” da
vida aqui, evidentemente, não remete à idéia de isolamento
absoluto – ainda que essa situação não seja de todo
interessante para um “proveito” mais eficaz da própria
leitura. Ao contrário, essa privacidade está muito mais
ligada à idéia de intimidade – a idéia tentadora é usar aqui
“inconsciente” –, que provoca e requer revelações,
epifanias da subjetividade que se expressam, por um lado,
no discurso do texto; por outro, no(s) sentido(s) que esse
discurso vai encontrando aos olhos do leitor. Essa dinâmica
faz pensar em todos os aspectos constitutivos da
subjetividade, dentre eles a sexualidade. De mais a mais,
ouve-se aqui o eco das idéias de índole formalista acerca
das alteridades que se expressam e se escondem pela/sob
a linguagem, respectivamente. Essas alteridades, da
linguagem e do sujeito escondem-se e revelam-se, sem
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uma ordenação prévia e/ou necessária e são captadas nos
movimentos “desviantes” que a linguagem literária acaba
por constituir e utilizar.
O conceito de vida privada ganhou consistência a
partir do século XIX. Essa consistência se refere ao sentido
atualmente conhecido e considerado que o conceito opera.
A melhor forma de entendê-lo, e assim poder melhor
aproveitá-lo, é afastá-lo da associação de seu sentido com
a falácia da vida cotidiana. Essa atitude evita o risco de
confundir a dicotomia de fundo, como quer Georges Duby:
Ainda era preciso delimitar o tema com exatidão, não
se desviar uma vez mais para a vida cotidiana – a
casa, por exemplo, o quarto, o leito –, não cair numa
história do individualismo, numa história da
intimidade.
Partimos, portanto, da evidência de que,
sempre e por toda parte, exprimiu-se no vocabulário
o contraste, claramente detectado pelo senso
comum, que opõe o privado ao público, aberto à
comunidade do povo e submetido à autoridade dos
magistrados. De que uma área particular, claramente
delimitada é atribuída a essa parte da existência que
todas as línguas denominam privada, uma zona de
intimidade oferecida ao recolhimento, onde todos
podemos nos munir ao arriscar-nos no espaço
público; onde relaxamos, onde nos colocamos à
vontade, livres da carapaça de ostentação que
assegura proteção externa. Esse lugar é de
familiaridade. Doméstico. Íntimo. No privado,
encontra-se o que possuímos de mais precioso, que
pertence somente a nós mesmos, que não diz
respeito a mais ninguém, que não deve ser
divulgado, exposto, pois é muito diferente das
aparências que a honra exige guardar em público.
(DUBY, 1992, p. 10)
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As palavras de Duby falam por si. Se a dicotomia
existe e se sustenta, ela só se encontra nesta situação por
sua natureza relativa. Isso porque não há como isolar seus
termos em duas situações estanques, apartadas, completas
em si mesmas e interpenetráveis. O que dizer do ato de
leitura neste contexto? Por um lado, é uma atividade
individual, que requer isolamento e intimidade; poderia ser
facilmente associado à esfera do “privado”. Por outro lado,
quando praticada em sala de aula, ou para fins
pedagógicos, generalizadamente, ela requer um tipo de
interação social que supera a simples adição de
individualidades, mas faz surgir, a partir desta adição, um
espaço comum, público. Onde ficam as fronteiras?
Fazendo uma outra consideração, devo atentar para
o fato de que o ato da escrita é um ato absolutamente
individual, ainda que contaminado pelo “exterior”. O que
pode ser útil com esta observação? Ela vale para constatar
que o público e o privado, principalmente quando se trata
dos estudos teóricos acerca da literatura, não podem se
manter como duas variáveis de uma dicotomia
incontornável. Ao contrário, são duas esferas em constante
movimento de diálogo e interlocução. O autor está sozinho
quando escreve, mas ele sabe da multidão de possíveis
leitores e, em certa medida, está sempre pensando neles
quando escreve. De seu lado, o público leitor também está,
individualmente, circunscrito à esfera de sua privacidade
quando lê, ainda que saiba que muitos, simultaneamente,
fazem o mesmo. A possibilidade de um contato, nessas
duas situações, é que faz possível pensar na interlocução
entre o público e o privado, nos termos em que me coloco
aqui.
O que dizer então dos “temas” a que a literatura
pode se reportar? Como aquilatar a influência das
experiências “privadas” do autor e do leitor, no ato da
leitura? Como dimensionar a relação entre as duas esferas,
do ponto de vista da crítica, quando estas mesmas
experiências podem estabelecer “zonas de conflito”? É
neste sentido que penso que a sexualidade “funciona”
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analogamente neste terreno. A sexualidade é o elemento
articulador de um olhar particular que dinamiza a leitura,
sob o influxo da mesma relatividade. Assim, pensar o olhar
homoerótico como característica de uma perspectiva entre
outras exige a quebra de limites entre dicotomias
excludentes, impostas pela tradição e, por via de
conseqüência, a idéia de cânone esboroa-se. O melhor
posicionamento, então, é, parece-me, colocar-se numa
atitude de constante dinamismo, uma vez que a eficácia do
conceito se mantém pelas desigualdades e contradições.
Isto se dá por força de uma hierarquização espacial
(historicamente definida), que manteve a ordem e o
equilíbrio de forças culturais – por natureza dinâmicas,
relativas e mutáveis – definindo o público e o privado,
numa subscrição (aparentemente inquestionável) na ordem
da sexualidade:
Progressivamente, para os homens e a princípio nas
cidades e nos vilarejos, tal espaço distribuiu-se em
três partes: a morada, onde se confinava a existência
feminina; áreas de atividades também privatizadas –
a oficina, a loja, o escritório, a fábrica; finalmente, os
lugares propícios às cumplicidades e aos repousos
masculinos, como o bar e o clube. (DUBY, 1992, p.
11)
A associação do público ao masculino e do privado ao
feminino já tem rendido bastante, principalmente nos
campos da Antropologia, da Sociologia e a Economia, entre
outros. Do ponto de vista da representação literária, muita
coisa também já foi feita e consegue esclarecer muitos dos
equívocos cristalizados pela Teoria da Literatura, ao longo
de sua própria história. Nesta perspectiva, o olhar
homoerótico pode operacionalizar a oportunidade de
retomar o fio desta discussão, com o objetivo de
acrescentar um elemento diferencial, terceiro; e não apenas
para oferecer mais uma possibilidade de eliminar dúvidas,
antagonismos e diferenças.

Herdeiros de Sísifo: teoria da literatura e homoerotismo

37

Voltando ao caminho principal
Se existe a possibilidade de delinear caminhos para a
busca acima anunciada, um deles, sem dúvida, refere-se ao
caráter historiográfico que emerge dos Estudos Literários. A
Estética da Recepção constitui uma possibilidade ímpar de
delineamento
desses
mesmos
caminhos.
Capítulo
importante na História da Literatura e no desenvolvimento
histórico da própria Teoria da Literatura, a Estética da
Recepção trouxe de volta para a cena das discussões
teóricas a interlocução com a História. Não por mera
coincidência, seu marco inicial, a célebre conferência de
Jauss e os estudos de Iser, encontra nas propostas da
nouvelle histoire (e vice-versa) um eco, não apenas
metodológico e filosófico, mas também cronológico, no
sentido de que são contemporâneas, as duas discussões, se
nos
abstivermos
de
fixar
inflexivelmente
balizas
cronológicas e datas marcantes. É preciso salientar que a
História é, aqui, uma decorrência do trabalho teórico. Na
verdade, Literatura e História concorrem para o mesmo fim,
o que não chega a estabelecer uma hierarquia valorativa
entre elas. Aqui, a Teoria da Literatura é o sol e a História
um satélite a ele agregado por forças gravitacionais que
dinamizam o campo dos Estudos Literários.
A crise da historiografia já estava presente desde a
corrente teórica do Formalismo Russo, com a noção de
série literária, de Tynianov, e de evolução literária, de
Chklovski; a causa desse impasse seria a dificuldade de se
lidar com o aspecto diacrônico da literatura, como já ficara
evidenciado com a posição radicalmente contrária em
relação ao Estruturalismo, no tocante a esse aspecto. Cada
um a seu tempo contribui, de certa maneira, para o
estabelecimento de uma situação que, em tudo e por tudo,
acaba por justificar e tornar mais efetiva a provocação de
Jauss. A principal crítica de Iser, por exemplo, ao
Formalismo Russo, que se estende igualmente à Estilística e
à Lingüística, é a de que as teorias que estabelecem
desvios em relação ao que é considerado canônico apenas
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enumeram os elementos destoantes, visando a uma
taxonomia, sem nunca chegar realmente a esmiuçá-los.
Iser não exclui dessa crítica nem mesmo o estruturalista
Michel Riffaterre, que divide o texto em "narrativa" e em
“literariedade”, a partir de uma “tipologia”.
Aparentemente, não pode haver nada mais árido e,
por que não dizer, sem sentido que esse tipo de
diferenciação. No entanto, a crítica de Iser pode ser
entendida como uma espécie de “recado” dirigido aos
teóricos da literatura que assim agiam – no caso, o
exemplo de Riffaterre – querendo dizer, com isso, que
existe a necessidade de se livrar a Teoria da Literatura da
amarra que a prende à oscilação entre texto e autor,
fixando o leitor como elo fundamental nessa equação, sem
o que nada faria sentido. Portanto, a escola de Constança
parte do Formalismo Russo e da estética e da crítica
literária marxistas, mas incorpora em seu pensamento a
hermenêutica,
ou
ciência
da
interpretação,
como
desenvolvida por Gadamer.
Aqui cabe uma digressão, pequena, mas, a meu ver,
importante. Quando da revisão e releitura dos manuais
mais tradicionais de Teoria da Literatura, principalmente os
publicados entre as décadas de 70 e 90, nota-se,
claramente, uma influência determinante do pensamento
marxista. Já me perguntei se isso seria apenas uma
coincidência, uma prática tradicional adotada pelos
organizadores de tais manuais, ou, ainda, uma necessidade
metodológica
explicitadora
da
importância
desse
pensamento para o desenvolvimento da própria Teoria da
Literatura. Evidentemente, não consigo determinar uma
resposta que seja amplamente satisfatória. No entanto,
posso afirmar que causa espécie o fato de que tal
pensamento em seu afã de “defender” o caráter social de
todas as práticas culturais, parece deixar de lado algumas
nuances que constituem elementos importantes dessas
mesmas práticas. Isto pode ser percebido, principalmente
quando a referência recai especificamente sobre a
sexualidade. Esse traço, constitutivo das práticas culturais
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ao longo dos séculos, foi, de maneira quase autoritária,
suprimido das discussões pertinentes, o que não chega a
caracterizar um pensamento preconceituoso. Quando se
fala de Psicanálise e de Sociologia, por exemplo, a
sexualidade comparece, mas, ainda assim, de maneira
tímida e quase decorativa, como a ilustrar algumas
particularidades e/ou possibilidades de variação de um
tema único. Fica parecendo que a sexualidade é um
elemento adstrito, exclusivamente, à esfera privada das
atividades culturais e sociais. Isso parece certo se se quiser
apenas indicar os caminhos “canônicos” que a historiografia
e a própria teoria percorreram ao longo de seu
desenvolvimento, para recortarmos apenas o campo do
literário dentro das práticas culturais aqui referidas. No
entanto, quando se pensa num olhar diferenciado sobre
essas mesmas questões, como é o caso aqui, o olhar
homoerótico, essa diferenciação entre público e privado
tem que, obrigatoriamente, ser reavaliada:
A vida privada não é uma realidade natural,
dada desde a origem dos tempos: é uma realidade
histórica, construída de diversas maneiras por
sociedades determinadas. Não existe uma vida
privada de limites definidos para sempre, e sim um
recorte variável da atividade humana entre a esfera
privada e a esfera pública. A vida privada só tem
sentido em relação à vida pública, e sua história é,
em primeiro lugar, a história de sua definição: como
evoluiu a distinção entre vida privada e vida pública
na sociedade francesa do século XX? Como o domínio
de vida privada variou em seu conteúdo e
abrangência? Assim a história da vida privada
começa pela história de suas fronteiras. (PROST,
1993, p. 15)
É claro que não vou desenvolver todo um raciocínio
explicativo sobre as diferenças entre a vida privada e a
pública aqui. Esse não é meu objetivo específico. No
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entanto, considero pertinente a referência, uma vez que,
considerada como prática cultural privada, a sexualidade,
principalmente nos parâmetros morais que foram herdados
do século XIX (no sentido de que esse século “higienizou”
as relações sociais e criou mecanismos de controle aos
quais Foucault se refere constantemente), ficou relegada a
um campo um tanto obscuro e parece escapar da atenção
de teóricos da literatura, pelo menos, enquanto um
elemento que sustenta consistência e particularidade.
Nesse sentido, a diferenciação em público e privado –
que vai aparecer claramente relacionada com os modos de
produção cultural vinculados a movimentos de consolidação
identitária, da ordem do sexual – faz-se bastante
pertinente, pois retira a literatura de lugar privilegiado, de
alcance restrito e acesso limitado, colocando-a no meio de
outras manifestações culturais e, por isso mesmo, não
isenta da “contaminação” de todas as nuances que esse
mesmo meio propicia. Assim, a sexualidade deixa de ser
apenas tema literário, para ocupar o lugar de elemento
constitutivo de identidades de ordem vária. Em outras
palavras, não mais tomada como traço de comportamento
que normalmente a vincula a um desvio de norma, a uma
degeneração, etc., mas tomada como elemento que
compõe um discurso que, a partir de si, consolida criações
culturais de ordem vária, entre elas a literatura. Dessa
maneira, o caráter “privado” não mais funciona como
diferenciador,
mas
como
elemento
cerceador
de
manifestações amplamente percebidas nos fenômenos
culturais.
Toda esta situação delineia um campo de conflito
entre os possíveis posicionamentos políticos, éticos e
estéticos que podem vir a ser assumidos. Falar de dilema
ético significa dizer que os princípios morais da cultura
perdem a força que deveriam ter na direção das ações
práticas. De certa forma, este é um prenúncio de uma
“crise de valores éticos”, quando os sujeitos não mais se
orientam pelos ideais de conduta moral aceitos e não
sabem ou não são capazes de propor novos ideais,
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compatíveis com a tradição cultural que, a cada passo, se
desenha sobre uma diferenciação dinâmica e constante. O
que acontece é que se aprende a desprezar a vida e a
liberdade de muitos em nome da cupidez de poucos.
Interesses privados são colocados acima dos interesses
comuns. O resultado é conhecido: a vida e a liberdade dos
opulentos passaram a valer tanto quanto a dos miseráveis,
quer dizer, nada. Opulentos e miseráveis aqui não são
apenas aqueles beneficiados ou não pelo capital, se bem
que esta pode ser uma perspectiva interessante e plausível.
Refiro-me, especificamente, à pseudodivisão estratégica
entre leitor ingênuo e leitor preparado. Esta divisão, a meu
ver, delimita muito a abordagem do literário, enquanto
prática cultural construída socialmente, dado que pressupõe
uma “iniciação” praticamente impossível de se efetivar.
Em outras palavras, o leitor “preparado” é aquele
que mais se exercita na prática interpretativa e, por isso
mesmo,
consegue
adquirir
habilidades
teóricas,
presumivelmente mais rentáveis. A presunção se deve ao
fato de que esta iniciação não “existe” per se. Ela se dá na
prática mesmo da leitura da interpretação, não conferindo
“poder” de autoridade a quem a detém. Não se trata de um
domínio privado. Ao contrário, seu domínio é público, dado
que a capacidade de leitura é uma prerrogativa do sujeito,
desde que alfabetizado. É claro que, num segundo nível,
esta mesma leitura requer uma preparação específica, o
que não chega a se constituir num impedimento. Assim, o
que antes parecia ser privado, no sentido de pertencer
apenas a uma “casta” intelectual, passa a ser de domínio
público, liberando o sujeito de uma obediência cega a um
princípio operacional qualquer. Esta liberdade é que vai
propiciar o desenvolvimento de estratégias de abordagem
do literário, sem uma submissão a regras e princípios
obsoletos e particularizantes, no sentido pejorativo do
termo.
Estas considerações dão um outro colorido aos
impasses que a operacionalização do olhar homoerótico
pode trazer para a Teoria da Literatura. No entanto, parte
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de tais impasses pode ser esclarecida se se retomar o
conceito criado por Foucault em sua genealogia da
sexualidade. O que se pode entender por “moral” ou
“ética”, a partir deste pressuposto, é um código de regras
ideais de conduta e procedimento interpretativo. A crise é o
conflito com o código, determinado pelo afastamento das
condutas práticas do modelo ideal. O conceito central,
nesta forma de raciocínio, é o de transgressão. O conjunto
de prescrições metodológicas, que pode atingir, às vezes, o
estatuto de princípios morais, é o que permite julgar a
gravidade das infrações cometidas. A conduta emergente é
sempre definida de forma negativa. A lógica da apreciação
é feita por subtração. Comparam-se as ações intencionais
com os grandes princípios do código e faz-se o cálculo da
deficiência. O que vai mal é o que falta. Esta falta é o “pulo
do gato” aqui. Na esteira deste raciocínio, pressinto os ecos
do Formalismo Russo e suas idéias acerca do “desvio de
linguagem”. Como resultado de uma interlocução com o
sujeito,
esta
linguagem
não
pode
ser
tomada
objetivamente, o que leva à constatação de que o desvio
que ela expressa pode ser uma decorrência de igual desvio
do sujeito. Nesta dialética, a leitura do desvio, por parte da
crítica, visando à constituição de uma teoria, também vai
ser desviada de um certo “caminho do bem”. A
transgressão, então, dá-se a perceber como única forma de
se tornarem plausíveis as propostas que dela mesma se
podem inferir para o trabalho teórico, no caso específico
dos Estudos Literários. Ocorre que essa constatação não é
assim tão tranqüila. Ela também se autoquestiona,
enquanto processo de definição de princípios operacionais
que, porque transgressores, não podem abolir uma certa
ordem de definição de campos e valores a serem seguidos
por quem assim o desejar:
Pensamos sempre que não agimos como seria bom
agir porque uns transgridem as normas por cinismo e
outros por ignorância. Os primeiros são autores ou
cúmplices da imoralidade porque sabem o que é
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bom, mas manipulam as brechas do sistema social
para obter privilégios ilícitos e injustos. Os segundos
transgridem por inépcia; porque jamais souberam o
que significa ser tratado como um sujeito moral. A
convivência com o desmando ou visa à sobrevivência
dos que não têm saída ou à saída mais fácil dos que
sempre “se deram bem”. (COSTA, 1995, p. 39)
É claro que em termos sociológicos a situação acima
descrita não é de difícil percepção. Na verdade, a sociedade
atual está sendo (infelizmente) acostumada a conviver com
situações de desmando, inépcia e privilégios que, nem
sempre são explicados de maneira satisfatória. Da mesma
forma, o circuito institucional da Teoria da Literatura pode
ser um modo de analisar a mesma situação, quando se
toma, por exemplo, a universidade enquanto um
microcosmo que explicita analogias com a sociedade como
um todo, nos termos em que Carlos Reis vai abordar o
assunto em seu manual. O fato é que existe sempre uma
tendência atávica dos estudiosos de estabelecer seus
próprios limites, numa tentativa de determinar áreas de
poder e circunscrição de idéias e procedimentos. O
movimento é “natural”, mas sempre causa uma dissensão
que, por vezes, pode ser não muito positiva. O que desejo
dizer é que a transgressão por ela mesma não leva a nada.
No caso da Teoria da Literatura, dada a natureza
absolutamente relativa de seus possíveis posicionamentos
crítico-interpretativos, estas dissensões não produzem uma
segurança metodológica e, mesmo, epistemológica. Assim,
há que se retomar a prática, sempre de um ponto adiante,
sem, no entanto, desconsiderar os pontos anteriores. Um
movimento difícil, principalmente quando o desejo é o de
determinação de campos de ação limitados, circunscritos a
princípios supostamente universais e suficientes. Numa
outra perspectiva, estes mesmos princípios, estes modos de
agir generalizados, podem vir a ser considerados um desvio
em relação ao que tem sido diuturnamente tomado como o
“caminho certo”.

