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Itaú Cultural. Encontro de interrogação / Conexões.  
Observação de Álvaro Fernández Bravo 
 
 
Encontros de Interrogação  
O Risco na Literatura 
 
O problema do risco na literatura é a pergunta-eixo para disparar as reflexões de 

críticos, escritores, professores, tradutores e especialistas em literatura 

brasileira do Brasil e do exterior convidados ao Encontros de Interrogação 

organizado pelo Itaú Cultural com a curadoria da Noemi Jaffe. O disparador foi 

muito produtivo e foi abordado pelos convidados com aproximações diferentes, 

contrastantes, abrangentes e capazes de multiplicar a potência da pergunta em 

múltiplas direções. Resulta interessante reconhecer o contraste entre muitas das 

considerações ao problema do risco por parte dos convidados. 

A revisão dos pressupostos utilizados pela disciplina dos estudos 

literários, a vigilância epistemológica sobre as noções de crítica e história 

literárias, o problema do valor e a cotização dos bens simbólicos na flutuante 

bolsa de valores estéticos, a avaliação da produção literária contemporânea e o 

papel das editoras, o Estado (subsídios da Biblioteca Nacional pra tradução), os 

prêmios, as homenagens e as feiras literárias tiveram uma presença importante 

no encontro todo. A prática literária pode conter (ou demandar) o risco como 

marca de qualidade, inovação, experimentação e superação de formas 

estabelecidas (convencionais). O programa das vanguardas coincide com essa 

ideia do risco, mas se trata hoje de um programa modernamente arcaico. Alguns 

críticos acham que no contexto atual o risco já não representa mais, como 

durante o momento heroico da modernidade, um valor hegemônico ou sequer 

desejável. O poder do mercado, a caída de muitas das barreiras existentes na 

esfera estética (arcaico-moderno; central-periférico; imaginário-real; realista-

simbólico; público-privado) esvaziou o programa moderno da capacidade de 

tomar riscos derrubando essas fronteiras, como aconteceu durante o 

modernismo (no sentido anglo-saxônico). O mercado capturou a provocação das 

vanguardas e a colocou no museu, retirando o poder questionador e subversivo 

da arte. A hegemonia do mercado e, no presente, a aparência do livro eletrônico e 
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a internet privam aos escritores e professores de muitas das funções onde eles 

obtinham poder.  

Os leitores de livros eletrônicos podem ainda modificar e inserir 

comentários que alteram a natureza mesma do objeto livro, e põem em crise a 

condição autonômica e aurática do objeto livro, como da obra de arte em geral. O 

autor (e ainda o editor) perdeu muito do poder que tinha no passado. Hoje os 

livros e a informação (que não é sinônimo de conhecimento) são facilmente 

acessíveis. A mediação e o capital simbólico de ontem são acessíveis a uns 

poucos, agora têm acesso mais democrático, estendido. O mercado ao mesmo 

tempo em que aplana a qualidade, celebra as obras com critérios onde domina a 

venta e o carisma do autor, cria uma ilusão de acessibilidade que é ideológica e 

irreal.  

Como muitos dos participantes do encontro assinalaram a Academia não 

parece funcionar ao ritmo da presente situação socioeconômica dos bens 

culturais e precisa de se-atualizar para tomar conta de uma economia simbólica 

diferente. Ao mesmo tempo e no caso brasileiro especificamente, a conversão 

mais plena dos bens culturais em mercancia e dos autores em atores 

semelhantes a figuras do mundo da media e do espetáculo tem como 

consequência um aparente desaparecimento do papel dos jornais, os jornalistas 

especializados, a critica acadêmica, os ensinos de literatura na escola, 

universidade ou instituições nem tanto atravessadas por interesses comerciais 

ou de venda como os que dominam a cultura hoje.  

Trata se por enquanto de um estado da questão compreensivo e muito 

interessante pela diversidade de respostas, os variados pontos de vista dos 

participantes, e o resultado do debate entre os palestrantes e o público. 

O primeiro painel foi “A Crítica Capitulou?”, mediado por Adriana Lunardi 

e com a participação dos professores Lourival Holanda e João Cézar de Castro 

Rocha. O painel teve um tom crítico à resposta atual da Academia e um 

reconhecimento da gravidade do problema da leitura e o papel da crítica 

literária, que não tem hoje nem o poder nem a influência que tiveram no 

passado.  A resposta a essa crise colocada pelo Prof. João César de Castro Rocha é 

uma calorosa defesa da leitura segunda, da “secundariedade” do discurso crítico 

que, de acordo com sua perspectiva, devido ao encastelamento da Academia, se 
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afastou do lugar ao que teria que voltar. A volta significa, ao meu modesto 

entender, uma defesa do “close Reading”, a leitura textualista que teve uma 

influência muito importante nos estudos literários desde o New Criticisim 

americano até o pós-estruturalismo francês (Lentricchia & DuBois, eds. Close 

Reading, Intro). 

A posição do Prof. João César resulta curiosamente contraditória com seus 

próprios pressupostos de autovigilância e submissão do discurso crítico à 

revisão das categorias com que ele trabalha. O questionamento da Academia, 

muito frequente ao longo de todo o encontro, não reconhece a contribuição da 

crítica universitária à avaliação das obras literárias, feita de forma independente 

dos interesses do mercado, da política partidária, e da indústria cultural que, no 

caso do Brasil, tem uma gravitação muito forte sobre o campo literário. O 

Movimento Antropófago citado pelo Prof. João César questionou a noção de 

secundaridade cultural brasileira e latino-americana em geral, e realizou uma 

intervenção não só poética mas também teórica, na apologia da antropofagia 

como prática cultural anti-essencialista. Não há uma posição fixa (a cárcere da 

identidade) e necessária para discurso nenhum, incluído o discurso da crítica 

literária, que precisamente pela necessidade de suspeitar das suas premissas (E. 

K. Sedgewick, Touching Feeling, cap. 4 “Paranoid Reading”) tem que fugir de 

submissões à obra de arte (pós-aurática) ou de programas impostos desde 

acima. No mesmo painel Lourival Holanda teve uma posição mais moderada, 

crítica dos “catecismos teóricos” mas sem a severidade para com o mundo 

acadêmico que, pelas dimensões e diversidade de posições no caso brasileiro, 

mesmo visíveis no encontro, fica longe da homogeneidade às vezes a ele 

atribuída. 

Nese sentido resulta interessante o contraste da posição do João César 

com o último painel do Encontro, “Diversidade é Sinônimo de Falta de 

Identidade?” com a participação do Prof. Eduardo Sterzi e da Profa. Flora 

Süssekind. O Prof. Sterzi questionou a dificuldade de ensinar Kafka nos cárceres 

brasileiros mencionada pelo Ferréz. Para ele a poesia tem uma capacidade de 

ultrapassar fronteiras e questionar a identidade que fica longe da noção de 

“secundariedade” defendida no primeiro painel do encontro. A poesia é uma 

experiência de alteridade radical, que em certo sentido é o contrário da 
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“secundariedade”. A leitura da Profa. Flora Süssekind foi ainda mais radical. 

Formulou um ataque contundente à noção de forma (ligada à de obra autônoma, 

subjacente na defesa da “secundariedade” da crítica) como uma rejeição ao risco 

e à cumplicidade com o mercado. Seu diagnóstico do presente da literatura 

brasileira foi muito obscuro. Falta de criatividade e inovação, “chatice”, 

“porcaria”, hegemonia da indústria cultural e mecanismos de consagração que 

aplaudem a mediocridade e criam, por necessidades comerciais, obras, autores, 

gêneros e produtos de baixa qualidade estética. “A gente andou trinta anos para 

trás em dez anos, do ponto de vista literário”, proclamou a autora de Brasil não é 

longe de aqui.  

Como leitor e admirador da Profa. Flora minha visão talvez não seja muito 

objetiva, mais quero sublinhar a coragem de criticar ainda instituições como o 

mesmo Itaú Cultural que convidou ela a participar do encontro. A presença 

inegável do capital privado e das grandes famílias (Fundação Roberto Marinho; 

Instituto Moreira Salles) na fundação dos três novos museus pra serem 

inaugurados no Rio de Janeiro são provas inegáveis, para a Professora e crítica, 

da retirada do Estado e da hegemonia do mercado sobre o campo cultural. Sua 

perspectiva enfatizou, como admitiu também o Prof. João César (aqui uma 

concordância entre eles), o impacto do enriquecimento econômico, a falta de 

risco no mundo acadêmico (Castro Rocha) e as condições pouco estimulantes 

para impulsionar uma literatura desafiante do status quo. Algumas das 

instituições mais conservadoras e arcaicas como a Academia Brasileira de Letras 

têm retomado um novo impulso, e para ela isso demonstra a capitulação efetiva 

da crítica ante o poder político das elites e o capital econômico que hoje controla 

o mercado cultural.  
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V Encontro Internacional Conexões Itaú Cultural.  

Literatura Brasileira no Exterior: formas de estudo e modos de difusão.  

 

Por outro lado, Felipe Lindoso, Claudiney Ferreira, João Cézar de Castro Rocha e 

Rita Palmeira convidaram professores, escritores e tradutores às sessões sobre o 

estado contemporâneo da produção crítica e literária brasileira. Muitos dos 

participantes, particularmente os chegados do exterior, falaram da posição ao 

mesmo tempo marginal e emergente da literatura brasileira na República 

mundial das letras (Pascale Casanova; também citado pelo Felipe Lindoso na 

apresentação do painel “Literatura brasileira em Chave Comparada”).  

O estado atual da literatura brasileira resulta indissociável do estado 

global da literatura no mundo tudo. A gente consome mais livro, mas a literatura 

tem que competir com outras mídias (TV, filme, internet) e com a circulação 

muito rápida dos bens simbólicos pela web. O que os professores e especialistas 

consideram literatura não é a mesma coisa que os leitores massivos consomem. 

O público atual encontra fábula na TV, no cinema, na internet e às vezes também 

a literatura, nos diversos formatos e qualidades disponíveis no mercado de bens 

simbólicos. Éttore Finazzi-Agrò falou da situação na Itália, onde os jovens tem 

um acesso muito fraco ao patrimônio cultural italiano e ainda muito menor ao 

patrimônio cultural universal e portanto ao brasileiro. Na Argentina o fenômeno 

é semelhante, mas a literatura brasileira tem uma visibilidade considerável e 

crescente nos palcos das livrarias, nas feiras literárias e nos simpósios 

acadêmicos. As traduções e os crescentes deslocamentos de coisas e pessoas 

contribuíram com o aumento do interesse do público em autores tanto canônicos 

(Clarice é Best-seller na Argentina) quanto comerciais, desde Paulo Coelho até 

Paulo Lins ou Milton Hatoum, recentemente convidado ao FILBA (Festival 

Internacional de Literatura de Buenos Aires, organizado no MALBA, Museu da 

Arte Latino Americano de Buenos Aires).  

Eu assisti à palestra de Ferréz no mesmo museu no mês de junho passado 

com o auditório lotado. Sua obra tinha sido traduzida e publicada recentemente 

na Argentina. Autores como Paulo Coelho (se considerarmos sua produção 

propriamente literária) são consumidos por milhões de leitores em todo o 

mundo, incluída a América Latina. Ferréz e Fernando Figueiredo (Painel “Formas 
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de estudo e percepção da literatura brasileira no exterior”) falaram da obra de 

Paulo Coelho - Ferréz fazendo apologia do Coelho como um primeiro legítimo 

acesso ao mundo literário nas aulas que ele da nos cárceres de São Paulo, o 

Fernando perguntando se Paulo Coelho é mesmo brasileiro e implicando se sua 

produção pode ser considerada como literatura at all. A literatura continua 

sendo consumida (muitos editores reconhecem que alguns dos livros que mais 

vendem, por exemplo, autobiografias de jogadores de futebol ou obras de 

autoajuda semelhantes às de Coelho, não são efetivamente muito lidas pelos 

compradores, mais têm sucesso de vendas). A literatura brasileira não escapa ao 

panorama contemporâneo onde a leitura é mais fragmentária, os leitores não 

têm muito tempo disponível para dedicar a livros complexos e extensos, e 

sobretudo às escritas que demandam maior compromisso e trabalho de 

interpretação. A saga de policiais escandinavos (Stieg Larsson) ou a saga 

pornosoft de Cinquenta Tons de Cinza, sucessos de vendas até números 

desconhecidos na história do livro (50 milhões de exemplares vendidos do 

último romance, com uma grande porcentagem de livros eletrônicos, da obra da 

escritora britânica E. L. James, num fenômeno onde a mediação da academia, 

responsabilizada por muitos palestrantes das desgraças do horizonte cultural 

atual, não teve nenhuma participação) contradizem essa percepção.  

Entretanto, trata-se de obras de leitura “fácil”, que não demandam um 

trabalho muito grande de interpretação. Machado de Assis pertence a um mundo 

desaparecido, onde a leitura era restringida e seletiva, e os leitores não tinham 

outras fontes ficcionais de fabulação como a televisão, a internet, ou o cinema. E 

por isso sua obra, como a obra da maioria dos escritores canônicos em todas as 

línguas, fica restrita às aulas universitárias ou escolares onde, no entanto, 

estudantes muito diversos gostam de ler seus romances e contos, como falou 

José Luiz Passos da sua experiência como professor na Universidade de 

Califórnia.  

O mesmo professor, no painel “Primeira aula” do dia 22 de novembro, 

falou da internacionalização da literatura brasileira nem tanto por sua 

penetração nos mercados internacionais, que ainda não parece vigorosa, com 

exceção de produtos mais comerciais como Paulo Coelho, mas no sentido da 

internacionalização dos temas e problemas narrados em romances - o gênero 
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literário hegemônico no mercado literário mundial. Assim, obras como as de 

Bernardo de Carvalho, Luiz Ruffato, Adriana Lisboa, João Gilberto Noll, Daniel 

Galera ou mesmo a coleção Amores Expressos da Companhia das Letras falam de 

uma produção nem tanto interessada em situar seus argumentos no Brasil, mas 

em locais remotos ou pelo menos não brasileiros (Mongólia, Chechenia, Rússia, 

Argentina, Portugal), até pouco tempo atrás não frequentes na literatura 

brasileira. Para muitos leitores não brasileiros o confronto com obras de autores 

brasileiros que falam de países exóticos ou não esperados num escritor 

brasileiro é uma surpresa. Mais como assinalou José Luiz Passos muitas vezes na 

Primeira Aula os alunos já têm um conhecimento de autores e obras. As razões 

na Califórnia, a diferença da Itália evocada pelo Ettore Finazzi-Agrò acham-se na 

proximidade cultural da América latina aos Estados Unidos e particularmente na 

Califórnia, onde o espanhol é falado por uma alta porcentagem da população, 

existe uma imigração brasileira e o Brasil é aparece na mídia, na televisão, etc.  

A literatura brasileira ainda não tem uma cidadania plena na República 

mundial das letras como outras literaturas predominantemente europeias que 

continuam controlando o centro do cânone literário mundial, mais ficam mais 

próximas que no passado aos repertórios internacionais, à crítica acadêmica e 

jornalística e aos leitores especializados e não especializados que a consomem e 

começam a conhecer em locais como Buenos Aires ou Califórnia. Alguns livros 

recentes, como os volumes publicados pelo Harold Bloom (The Western Canon) 

ou Franco Moretti (The Novel, Princeton, 2006) podem dar conta da posição 

ascendente da literatura brasileira no mapa da literatura mundial, sem dúvida 

resultando na maior importância e peso específico do país no contexto mundial 

(também referida por Felipe Lindoso na apresentação do painel “Literatura 

brasileira em chave comparada”), mas sem dúvida consequência da riqueza 

própria da escrita brasileira, assim como das políticas de subvenção a tradução 

apoiadas pela Biblioteca Nacional e ao fenômeno da globalização que impulsiona 

ao público a conhecer mais de culturas até pouco tempo consideradas exóticas. A 

literatura segue oferecendo um recurso sem paralelo para olhar paisagens 

complexas e, se devidamente acompanhada, pode também contribuir para 

derrubar preconceitos, desfazer imagens e estereótipos (exotismo, tropicalismo, 

sensualismo) como marcou o Prof. Ettore Finazzi-Agró.  
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O professor Mario Cámara, no painel “Literatura brasileira em chave 

comparada”, falou de sua experiência na Universidade de Buenos Aires (UBA) na 

Cátedra de Literatura Brasileira. Na UBA funciona um sistema de cátedra muito 

particular, com aulas tipo palestra ditadas pelo professor titular, onde muitos 

alunos assistem a uma conferência magistral, e aulas mais curtas onde os textos 

são discutidos num marco mais apropriado para o diálogo. O conhecimento dos 

alunos da literatura brasileira é relativamente grande, devido em parte às 

viagens, à proximidade geográfica e à presença da literatura brasileira em 

edições disponíveis nas livrarias.  

A professora Alva Martínez Teixeira fez uma reflexão sobre seu 

relacionamento com a literatura brasileira, que vem além da influência familiar, 

que tem muitos escritores, do seu contato com os quadrinhos da Turma de 

Mônica. Vemos aqui a presença da cultura popular como outro elemento pra 

compreender a circulação da cultura brasileira no mundo.  

Às vezes a marginalidade com relação às metrópoles da cultura mundial, 

como observou Jorge Luis Borges, pode ser uma benção. Não estar ao centro e 

escrever em línguas periféricas funciona como um incentivo à criatividade, a 

busca dos leitores e do público, e a consideração do capital simbólico como uma 

riqueza particular, tanto por parte da sociedade civil como dos governos e 

instituições. O português, ainda mais marginal que o espanhol (que, na verdade, 

é a terceira ou quarta língua mais falada do mundo) tem funcionado como um 

refúgio pra o valor simbólico, incluindo a literatura, que os falantes do espanhol 

olhamos com um pouco de inveja. E talvez tenha servido também para estimular 

a produção de uma literatura com um brilho com poucos paralelos nas línguas 

contemporâneas.  

 


