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Todos os tipos de experiência são essencialmente subjetivos e, 
embora encontre razões para acreditar que a minha 
experiência pode não ser diferente da vossa, não tenho forma 
de saber que é a mesma. A experiência e interpretação da 
linguagem não são exceções.  

Ernst von Glasersfeld 

 

 

Como a filosofia e as ciências humanas, a literatura é 
pensamento e conhecimento do mundo psíquico e social em 
que vivemos. A realidade que a literatura aspira compreender 
é, simplesmente, a experiência humana.  

Tzvetan Todorov 

 

 

Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: 
los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos 
son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los 
extremos se tocan; todas las verdades son medias verdades, 
todas las paradojas pueden reconciliarse.  

El Kybalion 
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RESUMO 

 

A presente dissertação propõe uma leitura do livro Como e por que ler o romance 
brasileiro, escrito pela pesquisadora e professora universitária Marisa Lajolo e 
publicado pela editora Objetiva em 2004. Parte integrante da série Como e por que 
ler, esta obra merece atenção no âmbito da academia por possuir um novo discurso 
historiográfico adequado a uma retórica voltada para formação de leitores. Neste 
trabalho, busca-se compreender o livro de Lajolo no fluxo de uma revolução 
paradigmática no âmbito da História da Literatura. Assim, sustentam este trabalho as 
novas teorias da história da literatura, no sentido de buscar compreender os 
elementos que subsidiam este incipiente modus operandi. 

PALAVRAS-CHAVE: História da Literatura; formação de leitores; literatura brasileira. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents a reading of the book Como e por que ler o romance brasileiro, 
written by the researcher and professor Marisa Lajolo, published by editora Objetiva 
in 2004. Integrating a series entitled Como e por que ler, this book deserves attention 
within the academic scope because it has a new historiographical discourse 
appropriate to a rhetoric focused on educating new readers. In this work, it is 
expected to understand Lajolo’s book paradigmatic revolution in the History of 
Literature. Thus, this thesis is grounded on the new theories concerning History of 
Literature, in a sense to understand the elements which supports this incipient modus 
operandi. 

KEY WORDS: History of Literature; reader development; Brazilian literature. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho resulta das reflexões suscitadas ao longo dos anos de 

2009 e 2010, quando, em decorrência da minha participação enquanto bolsista de 

iniciação científica CNPq no projeto de pesquisa intitulado A escrita da história da 

literatura brasileira hoje: novos caminhos e estratégias, coordenado pelo Prof. Carlos 

Alexandre Baumgarten, passei a pensar questões permeáveis à gênese da escrita 

historiográfica. Esse período de iniciação aos estudos literários foi de suma 

importância na constituição da bagagem teórica que ora se consolida e sustenta 

este trabalho. 

Dessa forma, após entrar em contato com textos críticos e teorias formuladas 

por autores como Sigfried Schmidt, David Perkins, J. Tynianov, Wendell Harris, 

Heidrun Olinto, José María Escrig, Luís Beltrán Almería, Enric Sullá e outros, passei 

a analisar dois textos de caráter historiográfico: A literatura no Rio Grande do Sul, de 

Regina Zilberman, e Como e por que ler o romance brasileiro, de Marisa Lajolo. A 

análise de ambas as obras permitiu a redação de ensaios e a elaboração de 

apresentações em eventos de abrangência local e nacional. Assim, após ingressar 

em 2011 no Programa de Pós-Graduação em Letras – Mestrado em História da 

Literatura, segui trabalhando na mesma linha de pesquisa na qual fora iniciado, 

mantendo a constância de leituras teóricas que possibilitaram a imersão em 

questões postuladas ao longo da elaboração do projeto de dissertação, que se 

realiza em instância última neste texto. 

Dessa forma, aqui busco, na expectativa de contemplar uma pluralidade de 

aspectos, analisar a obra Como e por que ler o romance brasileiro, de Marisa Lajolo, 

à luz da Teoria da História da Literatura, a fim de detectar não somente os 

parâmetros teóricos que regem a construção desse tipo de história literária, mas 

também observar a utilização de recursos concedidos por uma consciência histórica 

adquirida em um devir temporal. A escolha do livro de Marisa Lajolo justifica-se 
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inicialmente pelo fato de ter sido publicado na primeira década do século XXI, 

podendo-se valer de concessões de ordem teórica cuja outorga seria impensada a 

antecessoras de caráter similar, podendo então ser compreendida em um panorama 

sincrônico-evolutivo. Além disso, o texto de Lajolo, por possuir características de 

egoescrita intelectual, revela-se inovador ao permitir a emergência de aspectos 

emotivos bastante perceptíveis em sua construção. Ao abordar o texto visualizando 

essa perspectiva, este trabalho se constitui como o primeiro dedicado ao estudo do 

tema no PPG-Letras – História da Literatura da Universidade Federal do Rio Grande. 

Logo, norteiam este trabalho três questões motivadoras fundamentais: a) a 

necessidade de se pensar os egoescritos intelectuais enquanto reflexos do trabalho 

de um articulador autorreflexivo, dotado de opinião própria, livre para efetuar e 

assumir suas escolhas e omissões; b) a importância de se pensar o romance 

brasileiro a partir do horizonte de leituras e da bagagem cultural de uma leitora 

desde sua formação inicial; c) a necessidade imposta pelos dias atuais de se 

produzir um texto hedônico sobre algo que pouco chama a atenção de leitores em 

fase inicial de leitura, refletindo então quanto ao papel da obra em relação à 

formação de leitores.  

Para contemplar uma análise calcada em uma Teoria da História da 

Literatura, foi imprescindível buscar subsídios em autores fundamentais para esse 

objetivo, sendo os mais significativos Hans Ulrich Gumbrecht, Jacques Le Goff, 

Peter Burke, François Dosse, Heidrun Krieger Olinto, Friederike Meyer, Niklas 

Luhmann, Pierre Nora, Thomas Kuhnn, Ernst von Glasersfeld, Hans Robert Jauss, 

David Perkins, Michel Vovelle. 

Estruturalmente, este trabalho se desenvolve da seguinte forma: cada 

capítulo possui duas subdivisões que se complementam em nível analítico. No 

começo de cada capítulo apresento considerações gerais que norteiam a leitura e 

situam o observador no percurso estabelecido ao longo dos três capítulos que 

compõem este trabalho. Assim, no princípio de cada subdivisão, inicio com um 

pequeno parágrafo introdutório, no qual, quando necessário, me permito incursões 

pessoais. Assim, os três capítulos que compõem o eixo analítico desta dissertação 

se complementam. No primeiro, intitulado “Novos olhares sobre a história (da 

literatura)”, estabeleço relações entre a renovação do discurso historiográfico no 
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âmbito da história da literatura com as reflexões tocantes à área da história; em 

especial, recuo ao começo do século XX e exponho algumas das inovações 

imbricadas no projeto iniciado por Marc Bloch e Lucien Febvre, da Escola dos 

Annales. Na segunda parte desse capítulo, são feitos apontamentos sobre 

processos de observação na história da literatura brasileira, ego-história e mudança 

paradigmática na esfera dos estudos literários. Nesse capítulo não proponho uma 

análise de Como e por que ler o romance brasileiro, mas sim busco situar o 

observador em âmbito histórico e metateórico, situá-lo no fluxo de todas as questões 

que surgirão ao longo dos dois capítulos subsequentes, na emergência de 

características indeléveis à constituição do livro de Marisa Lajolo. 

Já no segundo capítulo, intitulado “Observando leitores e romances”, analiso 

os quatro primeiros capítulos de Como e por que ler o romance brasileiro. Na 

primeira parte, surgem questões bastante específicas, como a realização de um 

exercício de escrita confessional, a função social do romance e a filiação de Lajolo 

às ideias de Antonio Candido, a coatuação das distintas fases de leitura da 

narradora. Na segunda parte, encontro nos capítulos três e quatro da obra a 

emergência de aspectos da literatura bastante discutidos pela crítica 

contemporânea, como o papel da mulher na literatura – como receptora e como 

produtora –, o cânone patriarcal instaurado e a literatura que se diz nacional. 

No terceiro capítulo, intitulado “Elementos romanescos e parâmetros teóricos 

estruturais” contemplo primeiramente a análise dos três últimos capítulos de meu 

objeto de estudo. A geografia e a história como pontos complementares à 

expectativa suscitada pelo título do livro: o romance essencialmente brasileiro e o 

papel protagônico do leitor nessa história do romance nacional. Em seguida, 

proponho o desenvolvimento de aspectos já mencionados e pouco desenvolvidos ao 

longo do trabalho, sendo eles o conceito de hedonismo para uma Teoria da 

Literatura Hedonista e a aura hedônica que perfila o livro de Lajolo. Além disso, 

observo outros títulos da série Como e por que ler no intento de compreender, por 

fim, até que ponto o livro de Lajolo se mostra renovador no que tange aos seus 

métodos. 

Ao longo deste trabalho são utilizados alguns conceitos pautados no 

embasamento teórico que privilegio. Em relação ao termo “ciência”, que o leitor 
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perceberá surgir em diversos momentos, utilizei-o de forma não arbitrária, ao 

contrário do que possa parecer. Ao pensar o livro de Marisa Lajolo compatível com 

expectativas metateóricas contemporâneas, os trabalhos de investigação dos 

pesquisadores vinculados ao grupo DICEL (Discurso e Ciência Empírica da 

Literatura – UFRJ) e também ao grupo multi-institucional REDES (Research and 

Development in Empirical Studies) foram pontos de apoio de importância 

fundamental. Para esses grupos, a literatura é vista como uma ciência. No Brasil, a 

Ciência da Literatura Empírica restringe-se a universidades situadas no estado do 

Rio de Janeiro. Avaliando a baixa adesão aos estudos empíricos em âmbito 

nacional, Daniela Becaccia Versiani (2010, p. 50) atribui esse baixo interesse em 

escala maior principalmente ao receio com que a comunidade brasileira de 

estudiosos da literatura vê os termos “ciência” e “empírico", por estes remeterem a 

um campo semântico vinculado ao Positivismo. Essa associação, segundo a autora, 

é reiteradamente negada pelos teóricos da ciência da literatura empírica, os quais 

“exatamente por assumirem um paradigma construtivista, afastam-se de qualquer 

perspectiva positivista” (VERSIANI, 2010, p. 50). 

Utilizo ainda outros conceitos como a acepção de Sistema (na visão de 

Candido e de Luhmann), ambos especificamente justificados quando abordados. 

Quando uso o termo hedônico (análogo à noção de prazeroso no sentido em que 

emprego) não se vincula estritamente a uma teoria calcada no hedonismo filosófico, 

como as teses defendidas por Michel Onfray, mas sim a uma Teoria Hedonista da 

Literatura, fundamentada em Thomas Anz – como bem relata Heidrun Krieger Olinto 

em texto intitulado Uma historiografia literária afetiva. 

Gostaria de salientar que este trabalho não encerra em si uma hermenêutica 

do livro de Marisa Lajolo, considerando a plurissignificância que um texto dessa 

magnitude pode suscitar. Na contemporaneidade, a História da Literatura é um 

campo vasto sobre o qual muito se produz e se teoriza, mas pouco se pode predizer 

no que se refere aos seus caminhos. Acredito que com esta pequena contribuição 

poder-se-á – com base na experiência de Como e por que ler o romance brasileiro – 

desfrutar de um par de estratégias narrativas e estruturais as quais possivelmente 

figurarão como eixos fundamentais da historiografia literária vindoura. 
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1 NOVOS OLHARES SOBRE A HISTÓRIA (DA LITERATURA) 

 

Aqueles que meramente falam sobre a construção do conhecimento, 
mas não abandonam explicitamente a noção de que nossas 
construções conceituais podem ou devem de certa forma 
representar uma realidade independente e “objetiva”, ainda estão 
presos à teoria do conhecimento tradicional.  

Ernst von Glasersfeld 

 

O século XIX foi de suma importância para os estudos literários, constituindo 

um importante ponto de apoio para a crítica que se estabeleceria tempos mais tarde. 

Contudo, foi no curso do século XX que as reflexões tocantes à História da Literatura 

pisaram em terreno fértil, em especial nas contendas que acalentaram 

entusiasmadas discussões na segunda metade daquele século. O reflexo de tais 

debates se faz perceptível no conhecimento que se produz na contemporaneidade, 

graças à consciência crítica adquirida pelo observador, que, em manifestações cada 

vez mais recorrentes, já não mais se coloca apartado de seu objeto de estudo. 

Considerar a consciência que se tem hoje pressupõe pensar a ascendência 

das manifestações de cunho histórico-literário que se detectam já em meados do 

terceiro milênio. Para tanto, é indispensável (re)lembrar momentos de importância 

singular não só para a História da Literatura, mas também para a História enquanto 

grande área. Nesse empenho, o século XX se constituiu como um grande palco de 

debates e contestações. Destarte, neste capítulo serão relembrados eventos e 

conceitos de relevância ímpar para compreender Como e por que ler o romance 

brasileiro no fluxo de um devir histórico. A primeira parte, intitulada “O princípio: 

problematizando a grande área”, visa a observar momentos como a 

institucionalização da Escola dos Annales, o advento da História Nova e também a 

História das Mentalidades. Já na parte intitulada “Implicações na História da 

Literatura” pretendo mostrar as discussões pertinentes aos acontecimentos no 

campo da História da Literatura. Para tanto, no intento de situar historicamente o 

trajeto dessas duas áreas, ao longo deste primeiro capítulo lançarei uma visão 
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diacrônica sobre os principais ensejos que motivaram o olhar crítico em direção a 

ambas as disciplinas: Conceito historicizado de observadores de primeira e segunda 

ordem; A contribuição do Construtivismo Radical; Ciência Empírica da Literatura; 

Estética da Recepção; Teoria do Efeito; Tipos de observadores nas primeiras 

manifestações da História da literatura brasileira, e Exercícios de ego-história. 

Ao esboçar uma tentativa de recuperar as principais reflexões que 

influenciaram de forma (in)direta os estudos no âmbito na Teoria da História da 

Literatura, contudo, não pretendo afirmar ou sugerir que o texto de Marisa Lajolo se 

aproxima ou segue os pressupostos de determinados projetos teóricos, como as 

mais diferentes vertentes do Construtivismo radical ou da Ciência Empírica da 

Literatura. Objetivo, sim, detectar em que medida se pode perceber uma consciência 

do observador alinhada a determinados posicionamentos metateóricos e 

epistemológicos presentes na mentalidade de indivíduos produtores de 

conhecimento inseridos em um determinado grupo. Nesse sentido, lançar um olhar 

sobre sinais que ensaiam uma revolução de paradigmas, em sintonia com a 

sugestão do historiador das ciências Thomas Kuhn, significa recorrer a um aporte de 

auxílio indispensável para se pensar um experimento de cunho histórico-literário 

motivado por questões que vão além do caráter afetivo. 

 

1.1  A História: problematizando a grande área 

 

Neste primeiro momento da dissertação proponho lançar um olhar sobre 

eventos significativos para o âmbito da História enquanto grande área, todos estes 

ocorridos ao longo do século XX. Localizar esses pontos luminosos é relevante para 

compreender em que medida os fatos ocorridos na História se correlacionam às 

mudanças na História da Literatura. A meu ver, retraçar o percurso da grande área é 

importante para mostrar que a confluência dessas duas disciplinas acadêmicas não 

ocorre arbitrariamente. 
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1.1.1  A Escola dos Annales: uma primeira sinalização de mudança 

 

É preciso ser herege. 
Lucien Febvre 

Marcam a trajetória da História da Literatura enquanto disciplina acadêmica 

inúmeras contendas resultantes de longo processo de meditação e teorização sobre 

os meios de escrita da História. O percurso da metateoria empenhada em substituir 

a tradicional narrativa de acontecimentos plausíveis por uma história-problema – o 

que hoje não constitui nenhuma novidade para o público especializado – está 

relacionado a inúmeras tentativas (por vezes desventuradas) de romper com o(s) 

modelo(s) instaurado(s) desde os longínquos tempos do historiador grego Heródoto 

de Halicarnasso.  

Contudo, não foram as histórias registradas em crônicas monásticas, em 

memórias de ordem política e em tratados de antiquários1 que incomodaram os mais 

notórios defensores de uma história calcada em problemas. Segundo Peter Burke, 

em A Escola dos Annales 1929 – 1989 – a revolução francesa da historiografia 

(2010, p. 42), a chamada École des Annales – mencionada daqui para a frente neste 

trabalho como Movimento dos Annales ou apenas Annales – surgiu a partir do 

periódico francês Annales d’histoire économique et sociale, cujo primeiro número foi 

publicado em 15 de janeiro de 1929. O grupo teve como fundadores Marc Bloch e 

Lucien Febvre. No seu período inicial a revista era constituída pluridisciplinarmente, 

pois participavam membros não só especializados em história antiga e moderna, 

mas também indivíduos oriundos da Geografia, da Sociologia, da Economia e 

também da Ciência Política. A pluridisciplinaridade de seus associados pode ser um 

primeiro indício de que a revista se tornaria um expoente na substituição da 

tradicional narrativa de acontecimentos plausíveis por uma história-problema, 

rompendo com a exclusividade no enfoque à história política, privilegiando aportes 

relativos às atividades humanas de ordem variada, concebendo uma abordagem 

multidirecional de seus objetos de estudo, possibilitando então uma visão 

acentuadamente crítica na construção do que nesse grupo se convencionou chamar 

“história-problema”. 

                                                           
1
 Formas acentuadas pelo historiador Peter Burke (2010, p. 17) como gêneros aleatórios de inscrição. 
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Pese a experiência de seus membros-fundadores, os Annales surgiram em 

um momento histórico bastante confuso: 1929 foi um ano de crise na economia 

global diante da quebra da bolsa de valores dos Estados Unidos da América. Na 

esteira da chamada Grande Depressão, o descrédito nas estruturas vigentes era 

predominante. Seria ingênuo atribuir o surgimento dos Annales a esse fato histórico, 

haja vista a trajetória profissional de seus fundadores e todo o histórico de trabalho e 

debates de um grupo embrionário que mais tarde viria a criar a revista. Contudo, é 

relevante pensar que o momento histórico em que a revista foi publicada pela 

primeira vez foi completamente propício a esse tipo de manifestação que visava a 

rechaçar/superar certos modelos historiográficos preexistentes. 

François Dosse sinaliza que a provável origem do novo discurso histórico 

apresentado pelo Movimento dos Annales está ancorada no traumatismo e nos 

efeitos da guerra de 1914-1918: 

Os milhões de mortos desta longa guerra levantam-se como no filme 
de Abel Gance J’accuse, para lembrar aos vivos suas 
responsabilidades. Para o historiador, isto significa a falência da 
história-batalha que não soube impedir a barbárie. A vontade 
deliberadamente pacifista do pós-guerra incita à superação do relato 
da história puramente nacionalista, chauvinista, que foi credo de toda 
uma juventude desde a derrota de 1870. Ao contrário, todos 
desejavam aproximar as humanidades, os povos, e uma nova 
finalidade aparece, portanto, no discurso do historiador, o qual é 
então considerado como instrumento possível de paz, após ter sido 
arma de guerra (DOSSE, 1992, p. 23). 

Seguindo uma abordagem menos determinista, o historiador estadunidense 

Peter Burke (2010, p. 18) atribui o descrédito ao fazer historiográfico em vigência já 

no século XVIII em suas primeiras manifestações, quando, preocupados com o que 

denominava uma “história da sociedade”, certo número de intelectuais franceses, 

escoceses, italianos e germânicos buscaram formas de escrita além dos limites das 

guerras e da política, de modo que o foco de preocupação fossem problemas como 

as leis, o comércio, a moral e os costumes. Ainda segundo Burke, não foram poucos 

os historiadores que se dedicaram à reconstrução de comportamentos e valores do 

passado, especialmente à história do sistema de valores conhecido como 

“cavalaria”; outros, à história da arte, da literatura e da música. “No final do século, 

esse grupo internacional de estudiosos havia produzido um conjunto de obras 

extremamente importante. [...] integraram à narrativa dos acontecimentos políticos 
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esse novo tipo de história sociocultural” (BURKE, 2010, p. 18). Logo, concebe-se que 

o reconhecimento dos Annales enquanto grupo detentor de um discurso histórico 

renovador – e de importância ímpar para a História – ocorre pelo fato de esse 

movimento ter atingido instâncias até então não logradas ou tentadas por outros 

historiadores, como os do século XVIII. 

Alguns estudiosos – como Peter Burke – consideram o Movimento dos 

Annales em três gerações: fundação em 1929 por Marc Bloch e Lucien Febvre; 

segunda geração ou era Braudel; terceira geração a partir de 1972, quando da 

aposentadoria de Braudel. François Dosse e outros historiadores negam a existência 

de uma terceira geração, pois acreditam em uma superfragmentação do movimento. 

As publicações que marcaram a primeira geração estavam diretamente 

ligadas ao foco de interesse de seus fundadores, Bloch e Febvre. A produção de 

Bloch, especialista em História Medieval, teria sofrido forte influência do pensamento 

de Emile Durkheim. Já Febvre, após completar seu projeto de geografia histórica, 

seguiu os passos de Bloch e "mudou o rumo de seus interesses para o estudo de 

atitudes coletivas, ou psicologia histórica" (BURKE, 2010, p. 34). A orientação dos 

estudos de Febvre pautava-se por problemas: Seria realmente Rabelais ateu? 

Poderia uma princesa letrada e piedosa ter escrito histórias completamente 

obscenas? 

O estudo Os reis taumaturgos, que Marc Bloch publicara poucos anos antes 

da fundação oficial do Movimento dos Annales, surge como um prelúdio enquanto 

proposta de inovação em objetos de estudos e suas fontes, pois propõe estudar o 

caráter sobrenatural atribuído ao poder real, especialmente na França e na 

Inglaterra. Lidando com poderes considerados milagrosos de que dispunham os reis, 

como o toque de escrófula, o autor discorre sobre um tema até então não abordado 

e visto com desdém pela comunidade científica a que pertencia. Burke2 afirma que 

essa obra de Bloch 

merece ser considerada uma das grandes obras históricas do século 
XX. Seu tema é a crença, muito difundida na Inglaterra e na França, 
da Idade Média até o século XVIII, de que os reis tinham o poder de 
curar os doentes de escrófula, uma doença da pele conhecida como 

                                                           
2
 Com frequência esse trabalho é considerado o primeiro a introduzir a antropologia nos estudos 

históricos. 
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o “mal dos reis”, através do toque real, que se fazia acompanhar de 
um ritual com essa finalidade. O tema pode ainda parecer 
relativamente marginal, e certamente o foi na década de 20; Bloch 
faz uma referência irônica a um colega inglês que comentara esse 
“seu curioso desvio” [...] Era um ensaio profundo que lançava luz 
sobre importantes problemas. O autor considerava seu livro, com 
alguma razão, uma contribuição à história política da Europa no 
sentido mais amplo e verdadeiro do termo “político”, pois nele 
analisava a ideia de monarquia. “O milagre real foi acima de tudo a 
expressão de uma concepção particular do poder político supremo” 
(BURKE, 2010, p. 32-33)3.  

 Devido ao fato de a obra ocupar-se da psicologia da crença – algo destoante 

dos estudos históricos realizados em seu grupo naquele tempo –, o que deveria ser 

ab initio um tema propício às investidas de psicólogos, sociólogos ou antropólogos, o 

estudo histórico de Bloch caracteriza-se, nas palavras de Peter Burke (2010, p.32-

33), como pioneiro para o que se entende na contemporaneidade por “história das 

mentalidades”, devido a sua relevância e afinidade com a modalidade historiográfica 

que privilegia os modos de pensar e de sentir dos indivíduos de uma mesma época. 

 No capítulo intitulado “A evolução da realeza sagrada: a sagração”, Bloch põe 

em posição de xeque questões até então não pensadas por histórias de caráter 

apologético ou descritivo:  

O problema que agora exige nossa atenção é duplo. O milagre régio 
apresenta-se sobretudo como a expressão de certo conceito de 
poder político supremo. Desse ponto de vista, explicá-lo será 
correlacioná-lo ao conjunto de ideias e crenças de que o milagre 
régio foi uma das manifestações mais características – pois não é 
exatamente o princípio de toda “explicação” científica fazer um caso 
particular encaixar-se num fenômeno mais geral? Mas, tendo 
conduzido nossa pesquisa até tal ponto, não teremos ainda 
terminado nosso trabalho. Parando aí, deixaríamos escapar 
justamente o particular; faltará entender as razões pelas quais o rito 
curativo, derivado de um movimento de pensamentos e de 
sentimentos comuns a toda uma parte da Europa, surgiu em 
determinado momento e não em outro, na França e na Inglaterra e 
não em outro lugar. Em suma, temos, de um lado, as causas 
profundas, e de outro, a ocasião, o empurrãozinho que chama para a 
vida uma instituição que, desde longa data, estava latente nos 
espíritos (BLOCH, 1993, p. 68). 

Nesse sentido, somente a partir da observação do material publicado pelos 

historiadores franceses é que se pode compreender a razão de o movimento dos 

                                                           
3
 Os trechos entre aspas são citações da edição francesa – Les rois thaumaturges (BLOCH, 1983, p. 

18, 21 e 51, respectivamente).  
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Annales ter passado a ser chamado de “a revolução francesa da historiografia”. É 

como se uma violenta tempestade abalasse as estruturas nas quais estava 

arraigada a tradição. A publicação de Os reis taumaturgos constitui uma grande 

transgressão no cenário historiográfico francês do século XX, pois, como afirma 

Hans Ulrich Gumbrecht em Modernização dos sentidos, “Não há como ser o primeiro 

em algo sem uma transgressão, pois ‘ser o primeiro’ significa ter feito ou realizado 

algo em que ninguém antes havia pensado ou obtido êxito” (1998, p. 35). Dessa 

forma, ao realizar um estudo sério sobre as monarquias medievais considerando a 

crença e as dimensões míticas nas quais se apoiava o governo, Bloch dá um 

importante passo rumo à descentralização temática através de um modus operandi 

que viria a ser significativo para tudo o que seria feito após. 

Mas não seria Marc Bloch o historiador que daria continuidade à “revolução” 

começada em 1929. Em meio aos horrores da 2ª Guerra Mundial, o historiador 

francês teria sido fuzilado pela Gestapo no ano de 1944. Seu papel de destaque 

ocupado na Universidade de Estrasburgo e seu protagonismo enquanto historiador e 

fundador dos Annales fez com que o nome de Bloch perdurasse não só no âmbito 

dos Annales, mas também na História das Mentalidades, tópico que aqui será 

abordado proximamente. 

O cargo mais importante da revista coube a Lucien Febvre, que se manteve 

intelectualmente ativo até a data de sua morte. As obras de destaque de Febvre 

analisam os credos e costumes dos povos, buscando mostrar o modo como 

determinados comportamentos se transformavam em escala temporal. É o caso de 

O aparecimento do livro; O Reno: histórias, mitos e realidades; A Europa: gênese de 

uma civilizaçã;, e O problema da incredulidade no século XVI: a religião de Rabelais. 

Burke destaca O problema da incredulidade no século XVI: a religião de 

Rabelais como “uma das obras mais fecundas do século XX, juntamente com Les 

Rois Thaumaturges” (BURKE, 2010 p. 44). Essa obra, não diferentemente das 

demais publicadas por Febvre, é oriunda de um problema que inquietara o autor.  

Surge a partir da leitura da edição francesa de Pantagruel, na qual o editor sugere 

que Rabelais teria sido um ateu com o propósito de “solapar o cristianismo” (BURKE, 

id., ibid.). Convencido da condição anacrônica e incorreta da afirmação, Febvre 

obstinara-se em refutá-la, publicando finalmente O problema da incredulidade no 
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século XVI: a religião de Rabelais. Esse ensejo encontrável nos Annales que orienta 

os estudos por meio de uma história-problema irá caracterizar as pesquisas 

realizadas no âmbito da História da Literatura, como se verá no capítulo intitulado 

“Implicações na História da Literatura”, em especial na motivação que guiou os 

intelectuais alemães4. 

A continuidade dos Annales esteve condicionada ao que hoje se conhece por 

segunda geração dos Annales, período que corresponde aos anos em que a revista 

foi comandada por Ferdinand Braudel5, discípulo de Lucien Febvre. No percurso 

acadêmico de Braudel, seu mais reconhecido estudo intitula-se O Mediterrâneo e o 

mundo mediterrâneo na época de Felipe II, tese de doutoramento apresentada no 

ano de 1947. Sobre a reconhecida afiliação de Braudel aos fundadores dos Annales, 

discorre François Dosse: 

Ferdinand Braudel assume a herança de Lucien Febvre, portanto, 
desde seus primeiros trabalhos para a construção da geo-história no 
rastro de seu mestre. Também é herdeiro de Marc Bloch, e pode-se 
até perceber em sua obra essa dupla paternidade, essa síntese em 
construção no curso de um itinerário intelectual, que o conduz da 
geo-história ao estudo das estruturas econômicas. [...] Ferdinand 
Braudel é bem o elo de ligação, o homem intermediário entre as duas 
filiações dos Annales, e isso contribuiu para assegurar seu carisma 
ao lado do conjunto da escola. Reivindica, aliás, essa dupla 
paternidade na hora de sua entrada na Academia Francesa: “em 
primeiro lugar, reconheço com prazer Marc Bloch e Lucien Febvre, 
os maiores historiadores deste século. Se inovei, foi continuando a 
obra deles” (DOSSE, 1992, p. 135). 

Na edição hispano-americana intitulada El Mediterraneo y el mundo 

mediterraneo en la época de Felipe II, encontra-se o prólogo da edição francesa, na 

qual Braudel coloca-se em uma condição de transparência bastante utilizada por 

historiadores do terceiro milênio: a primeira frase do discurso de Braudel reafirma 

que “este libro se divide en tres partes, cada una de las cuales es, por sí, un intento 

de explicación” (1980, p. 17). A livre circulação do historiador pelos campos da 

                                                           
4
 Para ver a trajetória da História da Literatura enquanto disciplina acadêmica, em uma perspectiva 

distinta da que abordo aqui, sugiro a leitura de três textos que a situam no devir temporal e 
comportam as reflexões de estudiosos do tema: SOUZA, Roberto Acízelo de. História da literatura 
(1987); VIANA, Sandro Fabres; BAUMGARTEN, Carlos Alexandre. História da Literatura: origens e 
perspectivas atuais (2007); DUARTE, Bruno Marques. A História da Literatura: passado e presente (in 
DUARTE, 2011).  
5
 De 1946 a 1968. 
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história, da economia e da geografia nessa obra lhe exige uma clareza conceitual 

bastante coerente:  

la primera parte trata de una historia casi inmóvil, la historia del 
hombre en sus relaciones con el medio que le rodea, historia lenta a 
fluir y transformarse, hecha no pocas veces de insistentes 
reiteraciones y de ciclos incesantemente reiniciados (op. cit., p. 17-
18). 

A afinidade interdisciplinar de Braudel marcada em O Mediterrâneo – e em 

outras obras publicadas ao longo da vida do autor – está diretamente ligada ao 

empenho dos historiadores dos Annales em compreender o homem, tendo em vista 

a consciência imputada por um período de cinquenta anos marcados por grandes 

transtornos e perdas, com as tamanhas implicações geradas pelas duas grandes 

guerras mundiais. A obrigação do historiador de não apenas se deter ao discurso 

dominante, apologético (e também por isso essencialmente descritivo) condicionou-o 

a circular por outras áreas6, como a sociologia, a geografia, a economia, a 

psicologia, na motivação de compreender não somente as mentalidades coletivas, 

mas também os indivíduos. Não o individual apartado em subdivisões artificiais, mas 

considerado na complexidade de suas inter-relações. Esse pensamento deu origem 

ao que no âmbito da História ficou conhecido como História das Mentalidades. 

 

1.1.2  A História das Mentalidades 

O nível da história das mentalidades é aquele do quotidiano e do 
automático, é o que escapa aos sujeitos particulares da história, porque 
revelador do conteúdo impessoal de seu pensamento, é o que César e o 
último soldado de suas legiões, São Luís e o camponês de seus domínios, 
Cristóvão Colombo e o marinheiro de suas caravelas têm em comum. 

Jacques Le Goff 

 

Calcada na perspectiva temporal da longa duração, a História das 

Mentalidades geralmente é associada ao clássico questionamento de Lucien Febvre: 

Haveria possibilidade de existir uma mentalidade coletiva? Existiria uma mentalidade 

comum a Colombo e ao mais humilde marinheiro de suas caravelas? A origem do 

que hoje se entende por História das Mentalidades relaciona-se, como já 

                                                           
6
 Os Estudos Empíricos de Literatura (EEL) vão beber diretamente nessa fonte, constituindo uma 

vertente que extrapola as fronteiras do estritamente histórico-literário e se vale de métodos aplicados 
por outras disciplinas no intento de compreender o fenômeno literatura. 
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mencionado em parte anterior desta dissertação, à publicação do livro Os reis 

taumaturgos, de Marc Bloch. No fluxo do impulso causado pelos precursores, 

surgiram historiadores de peso que viriam a afirmar a História das Mentalidades 

enquanto um importante braço do novo discurso histórico. Despontam 

protagonicamente na lista de autores relevantes nomes como os de Philippe Ariès, 

Michel Vovelle, Jean Dumeau, Robert Mandrou, Georges Duby, Jacques Le Goff e 

Pierre Chaunu. 

A História das Mentalidades apresenta objetos de estudo variáveis. 

Igualmente múltiplas são as delimitações conceituais dadas ao termo que 

caracteriza toda uma linha de força advinda dos Annales. Segundo Jacques Le Goff 

em “As mentalidades, uma história ambígua” (1976, p. 69), Mentalidade “abrange 

além da história, visando a satisfazer a curiosidade de historiadores decididos a irem 

mais longe [...] ao encontro de outras ciências humanas”. O que seria da cruzada 

sem uma certa mentalidade religiosa? – questiona o autor. A atraente proposta de 

buscar resgatar uma mentalidade supostamente dominante em tempos longínquos 

torna-se recorrente alvo de fascínio no campo dos estudos históricos, principalmente 

após os anos 60. Segundo o historiador Ronaldo Vainfas, em Domínios da história – 

ensaios de teoria e metodologia, foi a partir do final dos anos 60 que a História das 

Mentalidades reassumiu um papel de importância semelhante ao que gozara nos 

primórdios dos Annales: 

A verdadeira ruptura ocorrida na historiografia francesa e 
responsável pela irrupção da chamada Nova História, 
particularmente da história das mentalidades, parece ter ocorrido 
muito mais em relação à era Braudel, na qual predominou uma visão 
totalizante e socioeconômica da História, do que em relação aos 
primórdios dos Annales, tempo em que as Mentalidades eram 
valorizadas. O livro-chave dos “novos tempos” talvez tenha sido 
mesmo, como muitos dizem, o Magistrats et sociers en France au 
XVII siècle, publicado em 1968, por Robert Mandrou. Colocando em 
cena o tema da perseguição à feitiçaria na França moderna, 
Mandrou se afirmaria como historiador emblemático das 
mentalidades, ele que, discípulo de Lucien Febvre como Braudel, 
havia sido ligeiramente marginalizado pelo último após a morte de 
Febvre (1956), deixando o cargo de secretário executivo da revista 
Annales em 1962 (VAINFAS, 1997, p. 135). 

 Teria sido após o estudo de Mandrou (precedido por dois trabalhos 

tematicamente relevantes ainda na década de 1960) que a historiografia francesa 

passou a trilhar os rumos das mentalidades enquanto um “campo privilegiado da 
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chamada Nova História e apanágio dos principais historiadores da chamada terceira 

geração dos Annales” (VAINFAS, 1997, p. 136). Ainda segundo Vainfas, foi quando 

da aposentadoria de Braudel que Jacques Le Goff assumiu a presidência da 6ª 

seção da École, ao passo que a revista Annales passou a ser dirigida pelos 

historiadores Jacques Revel e André Burguière, “pesquisadores que, assim como Le 

Goff, se dedicavam às mentalidades” (id., ibid.). A inclinação desses historiadores ao 

estudo das mentalidades e os importantes cargos institucionais que detinham 

permitiam antever que nos anos subsequentes as bibliotecas passariam a ser sedes  

de grandes estudos com enfoque nesse campo que dominaria a Nova História que 

estava por se escrever. 

Jacques Le Goff, historiador de relevância nos tempos pós-braudelianos,  

afirma que fazer História das Mentalidades é dispor-se a ler indiscriminadamente 

todo e qualquer documento que seja útil ao historiador, pois “tudo é fonte para o 

historiador das mentalidades [...]. Um documento de natureza administrativa e fiscal, 

um registro de rendas reais no século XIII ou XIV” (LE GOFF, 1976, p. 75). Nesse 

processo, podem ser importantes para o historiador as alfaias de um túmulo do 

século VII, objetos de adorno como “agulhas, anéis, fivelas de cinturão, moedinhas 

de prata colocadas na boca do morto na hora da inumação, armas, machado, 

espada, lança, facão, martelos, pinças, goivas, buris, limas, tesouras, etc.” (id., ibid.).  

Conforme Friederike Meyer, na primeira fase de recepção da história das 

mentalidades por historiadores da literatura, a ênfase básica foi dada à descoberta 

de novas questões e padrões de interpretação que poderiam ser aplicados com 

sucesso nos textos literários (1996, p. 215). O que interessa pensar hoje é: quão 

interessante pode ser essa relação para os estudos literários7 e que consciência a 

noção de “mentalidade” imputa ao historiador que se propõe a escrever uma história 

da literatura8? 

Sobre a possibilidade de um relacionamento sadio e não parasitário entre a 

História das Mentalidades e Literatura, discorre Meyer em ensaio intitulado “História 

                                                           
7
 Em sua tese de doutoramento, intitulada Hibridização. Discurso. Mentalidade: frestas para uma 

história da literatura brasileira? (2010), Daniela Silva da Silva reflete sobre as relações entre História 
da Literatura e História das Mentalidades, pensando termos como “estrutura”, “monumento”, 
“textualidade” e “gêneros literários”.  
8
 Ver o segundo capítulo desta dissertação, no qual abordarei o agravante da noção de “mentalidade” 

na visão crítica do historiador literário do presente. 
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literária e história das mentalidades – reflexões sobre problemas e possibilidades de 

cooperação interdisciplinar”. A principal ocupação de Meyer nesse estudo diz 

respeito à necessidade de redefinir e modificar o conceito de mentalidade a fim de 

satisfazer as exigências da história literária, levando em conta as qualidades 

específicas da literatura. 

Para Meyer, é possível formular, pelo menos, três formas diferentes de 

articulação entre literatura e história das mentalidades:  

a) Textos literários são explicados e interpretados com o auxilio de 
dados fornecidos pela história das mentalidades, isto é, dados tirados 
de material de fonte não-literária. As estruturas textuais são 
compreendidas como uma expressão ou produto de determinado 
conjunto de estruturas mentais. 

b) os próprios textos literários são usados como documentos de 
estruturas mentais, isto é, estruturas mentais são reconstruídas a 
partir de estruturas textuais (MEYER, 1996, p. 215). 

Na terceira, os textos literários são considerados como “monumentos” não 

redutíveis a estruturas mentais. Tanto as estruturas literárias quanto as mentais são 

consideradas como fenômenos de direito próprio, cada uma obedecendo a sua 

própria lógica específica, a qual se deve ter em mente quando se tratar da relação 

entre elas. 

Os historiadores da década de 70 teriam visto na história um ponto de 

referência importante e rentável para a literatura: segundo Meyer (1996, p. 215), o 

argumento central desses historiadores literários que se aproximaram da história das 

mentalidades é o de que as estruturas sociais da vida cotidiana de determinados 

grupos sociais (por exemplo, a classe média) “conduzem à produção de 

determinadas estruturas mentais, atitudes, percepções da realidade e padrões de 

comportamentos que, por seu lado, encontram expressão na literatura”. 

A principal fraqueza nessa abordagem é o fato de que ela considera textos 

literários como produto determinado por estruturas sociais, eliminando qualquer 

noção de um nível emergente, no qual a literatura é mais que um simples 

epifenômeno, expressão de algo anterior a ela. A literatura não deve ser utilizada 

como mero documento para a História das Mentalidades, visto que as estruturas 

literárias textuais representam apenas as estruturas da realidade social de maneira 

seletiva, transformando essas estruturas de variados modos. Diante dessa 
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constatação, Meyer sugere que a literatura seja utilizada como um documento 

“especial” para a história das mentalidades (id., p. 216), isto é, considera que 

qualquer tentativa de inferir estruturas mentais da literatura tem de ser completada 

com a análise de outros fenômenos sociais, que podem ser textuais ou não. Dessa 

forma, desconsidera o estudo do texto literário como fonte única para o estudo das 

mentalidades de um tempo, pois concebe a literatura como “Monumento”9, produto 

híbrido que pode ser escrito em deliberada oposição a certas mentalidades ou “com 

o propósito de dar expressão às estruturas mentais de uma minoria” (id., p. 217). 

Perceber o estatuto da literatura como monumento no lugar de documento, 

segundo Meyer, exige que as estruturas textuais sob análise sejam consideradas 

como fenômenos emergentes, em vez de expressão ou representação das 

mentalidades. Retirar da literatura o peso de um denso horizonte de expectativas e 

considerar a interconexão estrutural das mentalidades com outras áreas diferentes é 

a chave proposta por Meyer: 

Não se trata mais de saber quais mentalidades podem ser 
reconstruídas a partir de textos literários, mas como as estruturas 
textuais semânticas ou lógicas particulares podem ser relacionadas 
com as estruturas mentais de grupos específicos. Seria necessário 
perguntar se, e nesse caso, de que modo a mentalidade de um grupo 
particular é um pré-requisido para a produção de uma estrutura 
textual particular e se a literatura fornece ou não padrões linguísticos 
que sustentam certas estruturas mentais (op. cit., p. 217-218). 

 Uma possível conjugação entre Literatura e Mentalidades foi apresentada na 

tese de doutoramento de Daniela Silva da Silva, na qual a autora analisou quatro 

obras literárias (Os Sertões, de Euclides da Cunha, Memórias de um sargento de 

milícias, de Manuel Antônio de Almeida, Memórias sentimentais de João Miramar, de 

Oswald de Andrade, e Boca do Inferno, de Ana Miranda) à luz da História das 

Mentalidades e da Teoria da História da Literatura. Ao retomar os romances como 

partes constituintes de um mundo a que estão circunscritos, como produção textual 

inserida em um contexto histórico10, a autora pensa o discurso hibridizado do 

romance como fator de ligação entre as mentalidades, as estruturas e atitudes 

                                                           
9
 Ver Foucault, que distingue os termos “documento” e “monumento”. FOUCAULT, Michel.  

Arqueologia do saber. Petrópolis: Vozes, 1971. 
10

 Em “O novo romance histórico brasileiro”, Carlos Alexandre Baumgarten afirma: “Todo romance, 
como produto de um ato de escrita é sempre histórico, porquanto revelador de, pelo menos, um 
tempo a que poderíamos chamar de tempo da escrita ou da produção do texto” (2000, p. 169).  
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mentais, tanto ficcionais como não-ficcionais. Nesse sentido, entre outras afirmações 

em relação ao discurso romanesco no Brasil, Silva constata que o discurso de 

Memórias de um sargento de milícias 

constrói-se por meio da alteridade ou conversa entre o narrador e o 
leitor, esse marcado de forma predominantemente direta no discurso 
do primeiro. Também através dessa dinâmica depreende-se a razão 
folhetinesca da obra, razão essa condizente com um modo de escrita 
recorrente no tempo de Manuel Antônio de Almeida: os folhetins 
muito mais do que princípios, as personagens caricaturais, 
identificadas por suas funções na sociedade da época de Dom João 
VI, seguem costumes. O que está em questão nas suas condutas de 
vida não são regras, mas “manejos” das situações cotidianas 
representados na “malandragem” do Leonardo-filho ou no “arranjei-
me” de seu padrinho (SILVA, 2010, p. 252-253). 

À parte de métodos particulares de historiadores das Mentalidades, parece-

me inconcebível pensar a História da Literatura que se escreve na 

contemporaneidade sem o adendo da consciência apresentada pela História das 

Mentalidades. A exemplo do que fez Silva (2010) ao analisar as obras que se 

propôs, é possível detectar pontos luminosos que podem sinalizar para algo que 

reafirme a literatura enquanto produto de um ato de escrita que se mantém em 

diálogo com outras séries11, como a social. Isso não elimina a condição de 

“monumento” pensada por Meyer, mas sim, pelo contrário, reafirma-a na medida em 

que se tem a consciência da existência de diversos modos de, durante o processo 

de produção, transformar estruturas mentais cotidianas em textos literários a partir 

da combinação de estruturas mentais de grupos distintos, pela seleção de aspectos 

singulares da mentalidade de um grupo, ou até mesmo pela invenção de 

mentalidades que até então não existiam. Para quem se propõe  estudar desde essa 

perspectiva, não há como excluir a necessidade da combinação da análise literária 

com outros fenômenos sociais, que, conforme afirma Meyer (1996, p. 217), podem 

ser de natureza textual ou não. 

Na esfera dos estudos históricos, a História das Mentalidades se consolidou 

como um dos braços de força da terceira geração dos Annales, ou da História Nova. 

Dando continuidade ao pensamento que se instaurara durante a primeira geração 

                                                           
11

 Sobre a relação sistêmica entre séries, cf.: TYNIANOV. J. Da evolução literária. In: EIKHENBAUM, 
B. et al. Teoria da literatura: formalistas russos. Porto Alegre: Globo, 1971. p. 105-118. 
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dos Annales, esse (novo?) discurso histórico alargaria as fronteiras e os campos de 

atuação já trabalhados ao longo da primeira e da segunda geração. 

 

 

1.1.3 A História Nova – o fluxo de um discurso histórico 
 

Ainda há pouco, a história se escrevia com inicial maiúscula e no 
singular. Não existe mais a história, mas as histórias. Trata-se da 
história de tal fragmento do real e não mais da história do real.  

François Dosse 
 

O termo Nova História surgiu a partir da publicação do livro intitulado La 

nouvelle histoire (1978), uma coleção de ensaios editada por Jacques Le Goff com 

relevantes estudos de historiadores como Michel Vovelle, André Burguière, Philippe 

Ariès, Jean Lacouture, Evelyne Patlagean, Guy Bois e outros, todos estes 

preocupados com temas tão plurais quanto o novo momento que se inaugurara com 

a publicação desse volume, a que mais tarde sucederam outras coleções de ensaios 

totalizando três volumes, nos quais os autores abordam temas como os novos 

problemas, as novas abordagens e os novos objetos da Nova História. 

Além da publicação desse material inédito, o termo História Nova articula-se 

diretamente com a situação institucional da Escola dos Annales. O novo fôlego no 

comando da revista se deu partir da aposentadoria de Braudel, o que possibilitou a 

inserção e participação ativa de jovens historiadores em cargos administrativos da 

revista. Nesse momento pós-1969, ficou claro que a revista outrora fundada por 

Bloch e Febvre entraria em um novo estágio, superpluralizando-se a partir dos 

interesses científicos de Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie, Marc Ferro e 

outros “jovens historiadores pessoalmente recrutados por Braudel” (BURKE, 2010 p.  

62). Discorrendo sobre o que chamou “Policentrismo” na nova geração dos Annales, 

Peter Burke afirma: 

Deve-se admitir, pelo menos, que o policentrismo prevaleceu. Vários 
membros do grupo levaram mais adiante o projeto de Febvre, 
estendendo as fronteiras da história de forma a permitir a 
incorporação da infância, do sonho, do corpo e, mesmo, do odor. 
Outros solaparam o projeto pelo retorno à história política e à dos 
eventos. Alguns continuaram a praticar a história quantitativa, outros 
reagiram contra ela (2010, p. 89-90). 
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 Em La nouvelle histoire (1978) – A história nova, na edição brasileira –, 

Jacques Le Goff afirma que nos últimos vinte anos anteriores à publicação teria 

ocorrido uma profunda renovação do domínio científico. Essa renovação deu-se não 

só a partir da afirmação de ciências “novas”,  como a sociologia, a demografia, a 

antropologia, a etologia etc., mas também pela renovação seja em nível “da 

problemática, seja em nível do ensino (ou dos dois), de ciências tradicionais, 

mutação esta que se manifesta, em geral, pela adjunção do epíteto ‘novo’ ou 

‘moderno’: linguística moderna, new economic history e matemática moderna” (LE 

GOFF, 2001, p. 25)12. 

Além disso – ainda segundo Le Goff – a interdisciplinaridade caracterizaria 

uma tendência nos novos estudos, traduzidos no surgimento das ciências 

compostas “que unem duas ciências num substantivo e um epíteto: história 

sociológica, demografia histórica, antropologia histórica; ou criam um neologismo 

híbrido: psicolinguística, etno-história etc.” (LE GOFF, 2001, p. 25-26). A 

interdisciplinaridade possibilitou a transgressão das fronteiras entre as ciências 

humanas e as ciências da natureza ou biológicas, como a matemática social, a 

psicofisiologia e a etnopsiquiatria13. 

A importância da Nova História para os estudos de literatura se relaciona 

diretamente com afirmações-chave apresentadas por Jacques Le Goff em seu 

manifesto em prol de uma História Nova. Ao discorrer sobre a história de longa 

duração, Le Goff afirma que a história do curto prazo é incapaz de apreender 

e explicar as permanências e mudanças. Uma história política que se 
pauta pelas mudanças de reinados, de governos, não apreende a 
vida profunda: o aumento da estatura dos humanos, ligado às 
revoluções da alimentação e da medicina; a mudança das relações 
com o espaço, decorrente da revolução dos transportes; a subversão 

                                                           
12

 Seguindo essa tendência, no âmbito dos estudos de História da Literatura é recorrente o uso dos 
epítetos mencionados por Le Goff. A New Literary History of America (G. Marcus; W. Sollors), Uma 
história da literatura espanhola (H. Gumbrecht) e A New History of German Literature (D. Wellbery) 
são exemplos de histórias da literatura influenciadas por essa consciência do novo e do singular no 
mundo anglo-saxão. Igualmente no âmbito dos estudos em História da Literatura, no Brasil é 
recorrente a utilização de artigos indefinidos “um/uma” em títulos de histórias literárias. Por outro lado, 
não goza de popularidade entre historiadores literários brasileiros o termo “nova/novo”. 
13

 Na coletânea de ensaios intitulada Ciência da literatura empírica – uma alternativa, organizada por 
Heidrun Krieger Olinto (1989), é possível perceber como se dá essa fusão. Inserido na coletânea 
mencionada, o artigo “Visão geral do funcionalismo construtivo”, de Peter Finke, vale-se de uma 
infinidade de fórmulas matemáticas para teorizar uma ciência da literatura empírica orientada em uma 
estrutura lógica representada por uma série de reduções de matrizes menores que abrangem os 
aspectos teóricos e práticos de uma teoria da construção. 
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dos conhecimentos, provocada pelo aparecimento dos novos meios 
de comunicação de massa, a imprensa, o telégrafo, o telefone, o 
jornal, o rádio, a televisão, não dependem das mudanças políticas, 
dos acontecimentos que ainda hoje ocupam manchetes dos jornais. 

[...] 

Portanto, é preciso estudar o que muda lentamente e o que se 
chama, desde há alguns decênios, de estruturas; mas também é 
necessário resistir a uma das tentações da história nova. Fixados na 
importância do que dura, alguns dos maiores historiadores de hoje 
em dia empregaram – sem se iludirem, forçando as palavras, para 
melhor explicar as coisas – expressões perigosas: “história quase 
imóvel” (Fernand Braudel) ou “história imóvel” (Emmanuel Le Roy 
Ladurie). Não, a história se move. A história nova deve, ao contrário, 
fazer com que a mudança seja melhor apreendida (LE GOFF, 2001, 
p. 45). 

A história focada em processos de longa duração e obstinada em apreender 

em seus aspectos mínimos as mudanças que se dão em uma linha temporal busca, 

sobretudo, focalizar seus estudos em questões como a atividade humana. Segundo 

Burke, a base filosófica da nova história é a ideia de que a realidade é social ou 

culturalmente construída, rompendo com “a tradicional distinção entre o que é 

central e o que é periférico na história” (BURKE, 1992, p. 11-12). Essa acepção vai 

completamente de encontro ao que acreditavam os antigos historiadores 

rankeanos14. 

François Dosse (1992, p. 181) relembra que a história tradicional era escrita 

com inicial maiúscula e no singular: “Valendo-se de sua antiguidade e de sua 

capacidade de síntese e de racionalização de todas as dimensões do real, a história 

procurava, senão o sentido, pelo menos um sentido de duração”. Com a 

decomposição da história operada pela Escola dos Annales, uma outra história se 

escreve – adverte o autor –, “uma história escrita no plural e com inicial minúscula”. 

Isto é, o sentido da história única e totalizante, outrora vigente, agora seria 

expurgado por um novo discurso capaz de contemplar o diverso: “Não existe mais a 

história, mas as histórias. Trata-se da história de tal fragmento do real, e não mais 

da história do real” (id., ibid.). Quando Dosse vale-se do termo “história em migalhas” 

na abordagem da Nova História, é justamente esse caráter superfragmentado 

apresentado pelos novos historiadores franceses: em termos contemporâneos, a 

                                                           
14

 Leopold von Ranke (1795-1886), tradicional historiador alemão. 
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Nova História é como um enorme fractal megapixalizado, sendo cada parte 

reconhecida como integrante inalienável de um todo absolutamente maior. 

No fluxo de um espaço interdisciplinar e interconectivo considerado pelos 

estudos recentes, é impossível não lembrar da afirmação de Le Goff ao reafirmar o 

homem como protagonista do novo discurso historiográfico que anunciara: A História 

Nova “manifesta o desejo de se interessar por todos os homens” (LE GOFF, 1991, p. 

49). Conforme se verá proximamente nesta dissertação, essa afirmação funda o 

deslocamento do foco de interesse do historiador até o(s) sujeito(s). É no afã do 

árduo trabalho dos historiadores da Nova História em apreender melhor as 

mudanças temporais, que surgirá um exercício de extrema importância para o 

estudo que aqui se propõe: a ego-história. Cooperação, interdisciplina, pluralidade e 

subjetividade vão ser os principais atrativos das inovações apresentadas pelos 

Annales em sua completude para os estudos críticos acerca da História da 

Literatura, conforme se poderá apreciar no subcapítulo que segue. 

 

1.2  Implicações na História da Literatura 

 

Neste segundo momento do primeiro capítulo, busco articular a influência dos 

discursos da História vistos anteriormente com as novas vertentes teóricas e 

abordagens que surgem no âmbito da Teoria da História da Literatura, tais como: 

Processos de observação, Ego-história, Construtivismo radical, Estudo Empírico de 

Literatura, Estética da Recepção e Teoria do Efeito. 

 

1.2.1  Apontamentos sobre processos de observação 

 
Ao observar dada observação, o observador vê aquilo que os outros 
podem ver ou não.  

Niklas Luhmann 

 

Antes de abordar os tópicos prometidos, apresento as contribuições de 

importantes estudiosos como Hans Ulrich Gumbrecht, Heidrun Krieger Olinto e 

Niklas Luhmann. Os dois primeiros, voltados para o estudo da literatura, pensam a 

questão dos processos de observação focando em aspectos de subjetividade e 

participação, enquanto Luhmann teoriza o conceito de observador de segunda 
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ordem articulado a uma teoria da sociedade moderna. Assim, é importante ressaltar 

que a reflexão referente aos processos de observação complementa as conquistas 

efetuadas pela História Nova: é necessário compreender que a recente consciência 

do observador que emerge no discurso acadêmico contemporâneo se fazia tolerável 

desde que manifesta em outras representações aquém dos limites da academia, 

como o discurso da imprensa, das cartas e dos diários. 

No capítulo intitulado “Observation of the First and of the Second Order”, do 

livro Art as social system, Niklas Luhmann estabelece uma distinção sistemática 

entre as acepções de observador de primeira ordem e observador de segunda 

ordem: na primeira, observa-se um objeto; na segunda, são observadas 

observações. Assim, o que não for observado pelo observador de primeira, passa a 

ser pelo observador de segunda ordem: “The unobservability of first-order 

observation thus becomes observable in an observation of the second order” 

(LUHMANN, 2000, p. 72). 

De acordo com Michael Korfmann, pesquisador do Instituto de Letras – setor 

Alemão da UFRGS, “A observação de segunda ordem não faz, portanto, mais nada 

que se utilizar das formas construtivas de sentido para se auto-observar, oscilando 

entre o atual e o potencial, e surpreender através da sua observação original” (2003, 

p. 49). Ao realizar sua sistematização, Luhmann não nutre – segundo Gumbrecht 

(1998, p.13) – nenhum interesse específico por historicizar seu conceito. 

Em complemento a essa constatação, Gumbrecht sublinha que a invenção da 

imprensa e a descoberta do continente americano apontam para a emergência do 

tipo ocidental de subjetividade – para uma subjetividade que está condensada no 

papel de um observador de primeira ordem e na função da produção de 

conhecimento (GUMBRECHT, 1998, p. 12). Isto é, o observador emergente já não 

mais se identificava com a condição do observador passivo outrora presente na 

Idade Média, cuja autoimagem que predominava era a de um homem apresentado 

como parte de uma criação divina, para quem a verdade ou estava além da sua 

própria compreensão, ou, no melhor dos casos, era dada a conhecer pela revelação 

de Deus. 

Em meados de 1800 – ainda segundo Gumbrecht –, aconteceu o que o autor 

chama Modernidade epistemológica: a confiança no conhecimento produzido pelo 
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observador de primeira ordem já não se sustentava tal como no início da 

Modernidade. Nessa circunstância, emergiu outra consciência de um sujeito incapaz 

de deixar de se observar ao mesmo tempo em que observava o mundo (1998, p.13). 

Esse observador de segunda ordem, de caráter autorreflexivo, comporta consigo 

características que acentuam transformações epistemológicas importantes: a 

inevitável consciência de sua constituição corpórea como uma condição complexa 

de sua própria percepção de mundo; a consciência de que o conteúdo da sua 

observação depende de sua posição particular – nesse aspecto, cada fenômeno 

particular pode produzir uma infinidade de percepções; e o problema da 

temporalidade, âmbito em que se problematiza a articulação direta entre presente, 

passado e futuro, em que – respectivamente –, no cronótopo do tempo histórico, 

o presente é visto como futuro do passado e como passado do 
futuro; o futuro como passado de um futuro remoto e como presente 
do futuro; o passado como futuro de um passado remoto e como 
presente do passado (GUMBRECHT, 1998, p. 15-16). 

Um exemplo cabal desse articulador autorreflexivo descrito por Gumbrecht 

pode ser encontrado já no Brasil na obra Como e por que sou romancista (1873), de 

José de Alencar, na qual o narrador discorre sobre o ofício de escrever. No prefácio 

do livro Sonhos d’ouro, o autor estabelece um monólogo dirigido ao livro que 

encaminhara para publicação. A estética desse texto de Alencar assinala um 

narrador cônscio de seu ofício de escritor, da crítica e dos percalços que encontrará 

seu livro desde o momento em que passar a ser vendido. Alencar vale-se de uma 

fina ironia ao simular uma carta de intenções ao livro que encaminhara para 

publicação, fazendo-se perceptível em um discurso direto. Há mais de um século, 

determinados processos de observação já se notavam no nível da ficção e no da 

História da Literatura, como se verá a seguir. O recorte abaixo reproduzido é uma 

parte do prefácio ternamente intitulado “Bênção paterna”:  

Com alguma exclamação, nesse teor, hás de ser naturalmente 
acolhido, pobre livrinho, desde já te previno. Não faltará quem te 
acuse de filho de certa musa industrial, que nesse dizer tão novo, por 
aí anda a fabricar romances e dramas aos feixes. [...] O povo que 
chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba, pode falar uma 
língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o 
figo, a pêra, o damasco e a nêspera? (ALENCAR, 1872). 
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Segundo Gumbrecht, na Idade Média, mais do que produzir conhecimento 

novo, a tarefa da sabedoria humana era proteger do esquecimento todo o saber que 

tivesse sido revelado – e tornar presente essa verdade revelada pela pregação e, 

sobretudo, pela celebração dos sacramentos (GUMBRECHT, 1998, p.12). No fluxo 

do deslocamento central rumo à Modernidade, ainda segundo o autor, a 

transformação se deu no fato de o homem ver a si mesmo ocupando o papel de 

sujeito da produção de saber (GUMBRECHT, 1998, p. 12).  

Assim, o observador que se apresenta no início da Modernidade percebe o 

mundo desde uma ótica distante, não se fazendo perceptível no conhecimento que 

produz:  

Em vez de ser uma parte do mundo, o sujeito moderno vê a si 
mesmo como excêntrico a ele, e, em vez de se definir como uma 
unidade de espírito e corpo, o sujeito – ao menos o sujeito como 
observador excêntrico e como produtor de saber – pretende ser 
puramente espiritual e do gênero neutro. Esse eixo sujeito/objeto 
(horizontal), e confronto entre o sujeito espiritual e um mundo de 
objetos (que inclui o corpo do sujeito), é a primeira pré-condição 
estrutural do início da Modernidade. Sua segunda pré-condição está 
na ideia de um movimento – vertical – mediante o qual o sujeito lê ou 
interpreta o mundo dos objetos. Penetrando no mundo dos objetos 
como uma superfície, decifrando seus elementos como significantes 
e dispensando-os como pura materialidade assim que lhes é 
atribuído um sentido, o sujeito crê atingir a profundidade espiritual do 
significado, a verdade última do mundo. A interseccção destas duas 
polaridades entre sujeito e objeto, entre superfície e profundidade, 
constitui, séculos antes da institucionalização da hermenêutica como 
subdisciplina filosófica, aquilo que podemos chamar de campo 
hermenêutico (GUMBRECHT, 1998, p. 12). 

Em texto intitulado “La garantía soy yo! – a febre da primeira pessoa nos 

ensaios americanos” (Folha de São Paulo, 27 nov. 2011), Paulo Roberto Pires 

reclama do que chama “uma volta triunfal e opositiva do eu” em ensaios 

estadunidenses, em especial na coletânea The Best American Essays, publicada 

pela Marine Books em 2011. Ao observar a História da Literatura brasileira, percebe-

se que o que hoje surge como uma novidade no âmbito acadêmico15, em meados de 

1800 já vinha se desenvolvendo em estágio embrionário, em proporções menores. 

                                                           
15

 Cabe relembrar o caráter metodológico amparado em base positivista vigente por anos a fio na 
produção do conhecimento científico. 
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 Em 2011 realizei um estudo intitulado “Observação de segunda ordem na 

crítica e em textos fundadores da História da Literatura Brasileira”16. Nele, me imbuí 

da tarefa de buscar nas primeiras histórias da literatura brasileira marcas textuais 

que identificassem uma consciência de observador de segunda ordem alinhavada 

aos pressupostos detectados no estudo Modernização dos sentidos, de Gumbrecht. 

Para minha surpresa, parte dos autores reunidos na antologia Historiadores e 

críticos do Romantismo, de Guilhermino Cesar, encontram-se em uma espécie de 

entre-lugar de um fluxo epistemológico. Um exemplo de escrita tradicional, 

fortemente marcada por um narrador distante, pode ser encontrado no texto 

precursor intitulado Geschichte der portugiesischen Poesie und Beredsamkeit 

(História da poesia e eloquência portuguesa), de Friedrich Bouterwek. Nele, o autor 

discorre sobre Antônio José (o Judeu) e Claudio Manuel da Costa, ambos nascidos 

no Brasil e com formação no Velho Mundo. No corpo do texto, Bouterwek mascara-

se na onisciência de um narrador em terceira pessoa. Considerando que o texto foi 

produzido no ano de 1805, pode-se compreendê-lo no curso de um devir histórico no 

qual, assim como afirma Gumbrecht, o sujeito moderno vê a si mesmo como 

excêntrico ao mundo, sendo gênero neutro, característica que constitui a primeira 

pré-condição estrutural do início da Modernidade. A mesma condição estrutural é 

perceptível no texto De la littérature du midi de l’Europe (Sobre a literatura do sul da 

Europa), de Simonde de Sismondi (1813), no qual o autor discorre sobre os poetas 

André Nunes da Silva, Cláudio Manuel da Costa, Manuel Inácio da Silva Alvarenga e 

Antônio José, o Judeu, queimado pelo Tribunal da Santa Inquisição em 1745. Assim 

como Bouterwek, Sismondi também considera os autores nascidos no Brasil como 

parte da literatura portuguesa. 

 Ambos os textos, o de Bouterwek, publicado em 1805, e o de Sismondi, de 

1813, não demonstram qualquer traço assinalado de subjetividade e marcas 

linguísticas que exprimam um narrador em primeira pessoa. Já os textos publicados 

a partir de 1825, de autoria de Ferdinand Denis, trazem marcadamente um narrador 

inserido no âmago do texto informativo. Sem o pretenso intento da justificativa, cabe 

aqui considerar a experiência empírica vivida por Denis em território brasileiro. 

Segundo Guilhermino César, na apresentação do autor, o historiador francês teria 

                                                           
16

 O texto mencionado pode ser lido na íntegra em: MACHADO, W. F. Observação de segunda ordem 
na crítica e em textos fundadores da História da Literatura Brasileira (2012).  
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sido o primeiro historiador “obnubilado”17 da literatura brasileira (1978, p. 27), tendo 

vivido na Bahia, lugar em que teria aspirado a constituir matrimônio com uma filha da 

terra e também observado os hábitos e costumes dos índios Botocudos no Vale do 

Rio Doce. Seja esse um fundamento possível, fato é que Denis escreve um texto 

esteticamente diferente dos dois historiadores anteriores, com ares de conhecimento 

de causa e alto teor persuasivo:  

A América Meridional, durante longo tempo submetida ao jugo de 
duas potências europeias, parecia condenada a fornecer-lhes 
riquezas, sem partilhar de sua glória. Com a privação da liberdade, 
sentiu-se enorme desejo de conhecer melhor o Novo Mundo. Não 
estamos mais na época em que se podiam manter os americanos em 
sujeição, por meio dos laços políticos e da ignorância. Nos lugares 
de onde extraímos ouro, deixamos escapulir o germe de todos os 
conhecimentos; veremos o que produzirá essa troca, feita muitas 
vezes à nossa revelia, dado que na maioria dos países da América 
do Sul os livros eram proibidos, ou se ocultavam nas bibliotecas dos 
clérigos, e lá muitas vezes eram desdenhados pela ignorância ociosa 
(DENIS, in CÉSAR, 1978, p. 35). 

Como se percebe, logo na introdução Denis já se faz perceptível no discurso 

enunciado, mesmo que na terceira pessoa do plural. Assim, ao longo do texto, o 

autor avança progressivamente nessa linha narrativa, expressando-se então tal 

como o que Gumbrecht denomina observador de segunda ordem. A articulação 

autorreflexiva de Denis se dá em diversos trechos, tais como: “parece-me que, no 

tempo em que uma luta heroica desenvolveu todos os caracteres, na época em que 

a Holanda foi vencida pelo Brasil [...]” (op. cit., p. 40), “perdoem-me a longa 

digressão” (id., ibid.), “conforme veremos mais adiante” (id., p. 42), “já que falei de 

um poeta latino [...]” (id., p. 43), “não sei bem se é mesmo nesta época” (id., p. 44), 

“sem dúvida, a maior parte dos autores que acabo de citar não podem aspirar 

grande renome literário” (id., p. 46). Assim, entre os textos fundadores apresentados 

por Guilhermino Cesar, Ferdinand Denis constitui o primeiro articulador 

autorreflexivo, em termo empregado por Gumbrecht. Aqui, surge a consciência de 

um sujeito incapaz de deixar de se observar ao mesmo tempo em que observa o 

mundo (GUMBRECHT, 1998, p. 13). 

                                                           
17

 Termo usado por Araripe Júnior e reproduzido por Guilhermino Cesar. 
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Evidente que a ousada incursão de Denis no texto que produzira não faz com 

que se possa dizer que o autor realizou um exercício de ego-história18, porém 

consegue-se notar que na História da Literatura brasileira – tanto em âmbito ficcional 

como em histórico-literário – pós-180819 já se percebem observações de segunda 

ordem com forte teor autorreflexivo. Ferdinand Denis surge aqui como um primeiro 

autor presente nesse fluxo epistemológico. Os exemplos se multiplicam ao se 

observar compilações como O berço do cânone, de Regina Zilberman e Maria 

Eunice Moreira, Antologia de antologias, de Magaly Trindade Gonçalves, e 

Historiadores e críticos do Romantismo, de Guilhermino César. 

 Diferentemente do observador de primeira ordem, o que “lida sempre de 

forma não reflexiva com objetos, com fenômenos e com eventos” (OLINTO, 2010, p. 

27), o observador de segunda ordem se detecta no discurso enunciado por um 

exercício acadêmico recorrente na contemporaneidade, um exercício que adveio na 

motivação gerada pela História Nova, em um processo que voltou o olhar científico 

em direção ao sujeito: a ego-história. 

 

1.2.2  Exercícios de ego-história na academia 

 

Um gênero novo, para uma nova idade da consciência histórica, que 
nasce do cruzamento de dois grandes movimentos: por um lado, o 
abalo das referências clássicas da objetividade histórica, por outro, a 
investigação do presente pelo olhar do historiador.  

Pierre Nora 

 

Em publicação intitulada Ensaios de ego-história (1987), um grupo no qual se 

encontram os maiores historiadores franceses – e não arbitrariamente expoentes da 

Nova História – discorre sobre seus respectivos ofícios de historiadores combinados 

com aspectos de suas vidas particulares. O livro se inicia com uma instigante 

epígrafe: “Fabricador de instrumentos de trabalho, de habitações, de culturas e 

sociedades, o homem é também agente transformador da história. Mas qual será o 

lugar da história na vida do homem?” (p. 1). Jacques Le Goff, Maurice Agulhon, 

Pierre Chaunu, Georges Duby, Michelle Perrot, René Rémond, Raoul Girardet são 

os protagonistas dessas histórias baseadas no “eu”. 

                                                           
18

 Discurso de teor (auto)biográfico em consonância com as aberturas ofertadas pela História Nova. 
Será abordado proximamente.  
19

 Gumbrecht (1998, p.10) menciona um processo “enormemente complexo de modernização 
epistemológica”, cujo centro é situado por historiadores contemporâneos entre 1780 e 1830.  
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A ego-história não constitui uma teoria formulada, mas sim um exercício de 

escrita que considera aspectos subjetivos; uma manifestação textual resultante de 

reflexões suscitadas em âmbito metateórico. Essas reflexões estão diretamente 

ligadas com o já mencionado deslocamento do foco de interesse dos novos 

historiadores em direção ao homem: com todas as conquistas efetuadas desde a 

institucionalização dos Annales, interessa saber “quem” produz o conhecimento, 

visto que após a interconexão e fusão entre as mais distintas áreas do saber, já se 

tem uma consciência plena da manifestação de atividades cognitivas, emocionais e 

político-institucionais no produto final do conhecimento produzido. 

Como se pode perceber, a origem da legitimação do discurso em primeira 

pessoa20 em âmbito acadêmico remonta aos experimentos publicados originalmente 

na França na década de 80 do século passado. Na introdução do livro, Pierre Nora 

(1989, p. 9) afirma que toda uma tradição científica levou os historiadores “a 

apagarem-se perante o seu trabalho, a dissimularem a personalidade por detrás do 

conhecimento, a barricarem-se por detrás das suas fichas, a evadirem-se para outra 

época, a não se exprimirem senão por intermédio de outros”, permitindo-se, apenas 

em situações excepcionais, confidências furtivas na dedicatória da tese, em prefácio 

de ensaios. O autor ainda realça que a experiência da historiografia teria colocado 

em xeque “há uma vintena de anos” os aspectos dessa falsa impessoalidade. Nora  

explicita sua crença de que o historiador de seu tempo está pronto, “ao contrário dos 

seus antecessores, a confessar a ligação estreita, íntima e pessoal que mantém com 

o seu trabalho” (id., ibid.). Organizador e entusiasta do estilo oficialmente inaugurado 

pelo livro21, Nora conceitua o termo que o intitula: 

Que é a ego-história? Não se trata de uma autobiografia 
pretensamente literária, nem de uma profissão de fé abstrata, nem 
de uma tentativa de psicanálise. O que está em causa é explicar a 
sua própria história como se fosse a de outrem, tentar aplicar a si 
próprio, seguindo o estilo e os métodos que cada um escolheu, o 
olhar frio, englobante e explicativo que tantas vezes se lançou sobre 
os outros. Em resumo, tornar clara, como historiador, a ligação 
existente entre a história que cada um fez e a história de que cada 
um é produto (in NORA et al., 1989, contracapa).  

                                                           
20

 Imbricado na abordagem crítica de um observador de segunda ordem. 
21

 No âmbito em que circulavam estes intelectuais. Os gêneros autobiográficos não constituem algo 
estritamente novo, sendo manifestos de outras formas e em outros espaços antes e após o advento 
da História Nova. 
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No Brasil, os estudos acerca da ego-história e de egosescritos intelectuais 

são encabeçados pela pesquisadora de origem germânica Heidrun Krieger Olinto22. 

Para essa autora, o interesse declarado pela figura do intelectual como produtor de 

um saber se articula em torno de um contrato múltiplo “subjacente à esfera limiar da 

biografia, autobiografia, memória e historiografia ativando um olhar simultâneo sobre 

possíveis conexões entre o mundo privado, profissional e social” (2003, p. 24). É a 

suposta coinfluência desses campos entre si que incita o pesquisador a voltar seu 

olhar para os egoescritos intelectuais. Apesar de não haver um manifesto teórico 

que delimite as fronteiras da ego-história, sabe-se que um egoescrito pode se dar 

em tom confessional, como se pode perceber na produção realizada pelos 

historiadores que participaram do experimento executado por Pierre Nora, ou, então, 

fazer-se detectável em manifestações de outra ordem que não a puramente 

confessional, como o caso de Como e por que ler o romance brasileiro, de Marisa 

Lajolo. Nele, Lajolo explica – em tom de franqueza e clareza ao leitor – que aceitou 

um conselho e decidiu escrever o livro a partir do seu histórico de leitura: nesse 

aspecto conjugam-se os fatores evidenciados por Heidrun de inter-relação e 

possível conexão entre “o mundo privado, profissional e social” (id., ibid.). Isto é, o 

leitor torna-se cônscio de que possui em mãos um livro escrito não só por uma 

professora de Teoria da Literatura de nível superior, mas também por uma menina 

frequentadora do colegial que, a certa altura do ano letivo, recebera como tarefa ler 

Taunay:  

Dona Célia, nossa professora de português, mandou a gente ler um 
livro chamado Inocência. Disse que era um romance. Na classe tinha 
uma menina chamada Inocência. Loira, desbotada e chata. Alguma 
coisa em minha cabeça dizia que um livro com o nome da colega 
chata não podia ser coisa boa (LAJOLO, 2004, p. 15-16).  

O tom confessional e a consciência de que o livro que indica os “comos e por 

quês” de se ler o romance brasileiro advém da experiência de vida de uma leitora X, 

o que torna a leitura um processo transparente de dupla-troca: no caso específico de 

Lajolo, diferentes tipos de leitores terão olhares igualmente distintos entre si: um 

                                                           
22

 A produção científica de Olinto é bastante fecunda no que tange ao assunto. As três referências 
que indico a seguir ajudam a compreender o processo de escrita egointelectual considerando fatores 
cognitivos de afeto e emoção: OLINTO, H. K. Marcas de (auto)biografia historiográfica. In: MOREIRA, 
Maria Eunice; CAIRO, Luiz Roberto Velloso. Questões de crítica e historiografia literária (2006); 
Pequenos egoescritos intelectuais. In: CARDOSO, Marília Rothier; COCO, Pina. Perspectivas 
(auto)biográficas nos Estudos de Literatura (2003); Uma historiografia literária afetiva. Cadernos do 
Centro de Pesquisas Literárias da PUCRS (2008).   
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leitor não habituado à leitura ou ao mundo acadêmico entenderá somente que – por 

razões declaradas e guiadas a partir do critério do gosto – a autora fez opções ao 

determinar quais obras recomendaria em seu livro que promete orientar a leitura do 

romance brasileiro. Por outro lado, um outro leitor, habituado às especificidades e 

meandros do mundo acadêmico, conseguirá compreender que, por exemplo, para 

além de ter sido uma criança em formação de leitura, Marisa Lajolo também é uma 

das principais pesquisadoras de Monteiro Lobato e que por essa razão Lobato 

ocupa de forma majoritária as epígrafes de cada capítulo. São as diferentes esferas 

que se detectam (a partir da observação crítica), que se entrecruzam e se 

presentificam em um discurso autorreflexivo. 

Em ensaio intitulado “Pequenos egoescritos intelectuais”, Olinto traz para a 

comunidade científica brasileira uma breve resenha do texto original de Hans Robert 

Jauss intitulado “Historia calamitatum et fortunarum mearum or: A Paradigm Shift in 

Literary Study”, um autêntico “depoimento pessoal acerca das atividades de um 

teórico da literatura envolvido numa mudança paradigmática de impacto radical 

sobre os processos de investigação teórica e metodológica” (OLINTO, 2003, p. 26). 

O texto, que se configura, segundo a autora, como uma “autobiografia historiográfica” 

(id., ibid.), foi originalmente escrito como um capítulo da história da ciência da 

literatura na obra Future Literary Theory (1989). A partir do advento da estética da 

recepção, Jauss oferece sua visão sobre “as razões de abandono dos caminhos das 

distintas filologias de cunho histórico-positivista a favor de uma ciência da literatura 

construída como processo de comunicação literária” (OLINTO, id., ibid.). Nesse 

relato, Jauss vincula sua trajetória pessoal com o projeto científico iniciado por ele 

na reconstrução da universidade alemã “anos após os excessos das histórias 

nacionalistas da literatura do período hitleriano”23 (id., ibid.). 

A recorrente (auto)criticidade expressa em uma observação de segunda 

ordem constitui fator que gera grande interesse em egoescritos intelectuais. A 

reflexão de Jauss no estudo referido por Olinto (2003) contempla uma visão 

retroativa crítica: 

                                                           
23

 Na primeira parte deste capítulo mencionou-se a hipótese oferecida por François Dosse de que o 
caos da Primeira Guerra Mundial impulsionou a um olhar crítico direcionado aos métodos e ao 
discurso histórico vigente na França. Já no relato de Jauss percebe-se que na Alemanha aconteceu 
algo equiparável à reestruturação francesa na primeira metade do século, porém em relação ao 
discurso da História da Literatura no período pós-Hitler. 
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Meu sucessor, Hans Ulrich Gumbrecht, comprovou o inestimável 
valor desse tipo de organização formando nos anos 80 um grupo de 
pesquisa transdisciplinar que, além de se aproximar de campos 
vizinhos e estabelecer alianças com os representantes da Nouvelle 
Histoire, por exemplo, iniciou uma fase de intercâmbio internacional, 
o que tinha sido “o sonho dos antecessores impossível de ser 
realizado em função das dificuldades daquele momento histórico” 
(JAUSS, 1989, p.122, apud OLINTO, 2003, p. 27). 

 Os exemplos de egoescritos intelectuais se reproduzem. No Brasil, desde 

Alencar – em seu Como e por que sou romancista – até os dias de hoje, muitas ego-

histórias podem ser encontradas. Em 1982 foi publicado um livro de memórias pelo 

renomado publicitário brasileiro Rodolfo Lima Martensen, intitulado O desafio de 

quatro santos. À parte de qualquer discussão a respeito do tema circunscrito ao 

termo ego-história (que por sua vez viria a ser cunhado anos após, em 1987), 

Martensen relaciona aspectos de sua vida (a infância em Rio Grande, o primeiro 

santo mencionado no livro – São Pedro; a adolescência em um sanatório em São 

José dos Campos; a vida adulta em São Paulo e a velhice em uma cabana em 

Santo Antônio) à sua trajetória profissional enquanto um dos principais executivos da 

Unilever Brasil e fundador da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). 

Um autêntico relato de ego-história com uma pitada de autoficção em um tempo em 

que a história individual passou a ser de interesse público24: Martensen introduz seu 

livro de memórias de um modo bastante despretensioso: 

Antes, achava que “memórias” só deveriam ser escritas por 
personagens de grande projeção, cujas vidas pudessem dar exemplo 
a um bom número de leitores. Depois, conversando e vivendo com 
gente simples, comecei a perceber que a existência de algumas 
dessas desconhecidas criaturas tinha mais sabor de romance e 
aventura do que a vida de muito figurão desejado. Foi assim que 
surgiu a coragem de relatar a minha vida (MARTENSEN, 1982, p. 7).  

O relato de Martensen mostra que, mais do que reivindicação de um grupo de 

historiadores franceses, a história do eu-intelectual é uma necessidade que se 

afirmou no final do século XX. Fosse a proposta deste estudo, as razões a serem 

investigadas constituiriam um grande leque para imersão. Não obstante, o que 

interessa neste momento é compreender que a consciência de observação que 
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 Sugiro a leitura do livro O queijo e os vermes, do historiador italiano Carlo Ginzburg. Nele, Ginzburg 
investiga os documentos da Inquisição e descobre a história de um moleiro acusado pelo tribunal do 
Santo Ofício. A vida do moleiro Menocchio é reconstituída nas mãos de Ginzburg. O livro vem na 
esteira da Nova História e inaugura um estilo hoje conhecido como micro-história. 
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vinha se constituindo desde meados de 1800 ganhou forte respaldo na Nova 

História, o que possibilitou emissão de voz a um sujeito que está pronto para dizer 

que a História não mais se dá através do discurso positivista que a dominou por 

muito tempo. Nesse aspecto, as principais contendas que mobilizaram o campo da 

História da Literatura na segunda metade do século XX muito têm em si o caráter 

renovador do novo discurso da história. Em confluência a isso, os estudos realizados 

na Alemanha reestruturada vão se articular diretamente com o que os historiadores 

da Nouvelle Histoire já vinham propondo em uma escala maior. 

 

 

1.2.3 Mudança paradigmática na esfera dos Estudos Literários 

 

Um historiador literário autoconsciente deve ser explícito em relação a 
questões sobre propósitos, interesses e necessidades de grupos 
sociais, comunidades de pesquisadores ou outras circunstâncias em 
função de que ele pretenda construir uma história literária.  

Siegfried J. Schmidt 

   

Em sua famosa obra intitulada A estrutura das revoluções científicas (1962), o 

cientista Thomas Kuhn apresenta a noção de ciência extraordinária, um momento 

fundamental no qual o fluxo da dita ciência normal é interrompido para dar lugar a 

questionamentos que têm como alvo paradigmas científicos. Essas revoluções 

científicas, na perspectiva de Kuhn, operam como grandes saltos evolutivos que 

potencializam as acumulações realizadas em períodos de ciência normal. 

 Nesse sentido, a revisão de paradigmas proposta pelo Construtivismo – teoria 

de interesse comum a diversas áreas do saber – encontra, conforme Versiani e 

Olinto (2010, p. 7), “solo inesperado e fecundo nos estudos de literatura”. O 

Construtivismo em si não é visto como manifestação una, podendo ser representado 

a partir do Construtivismo Radical, defendido por Ernst von Glasersfeld (1996), ou 

por outros aportes focados em questões de cunho social. Para os estudos de 

literatura, o Construtivismo surge como uma proposta interessante, entre outras 

razões, segundo Olinto (2010, p. 28), pelo aparente consenso prevalecente entre 

intelectuais da área quanto à inadequação de se pensar o texto literário isolado de 

seus agentes e de seus contextos sociais e culturais. A mesma pressuposição 

aplicada ao texto literário evidentemente também pode ser pensada em relação à 
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história e à crítica literária, considerando aspectos cognitivos, de relação entre 

sistemas e observações. 

 Na coletânea de ensaios intitulada Cenários construtivistas: temas e 

problemas (2010 – organizada por Daniela Becaccia Versiani e Heidrun Krieger 

Olinto), encontram-se diversos textos que propõem, como indica o título, aportes 

voltados para pressupostos epistemológicos construtivistas. Os autores são  

integrantes de um grupo de investigação composto por pesquisadores de três 

grandes universidades (PUCRJ, UFRJ e UERJ) que desponta (inter)nacionalmente 

no âmbito dos estudos empíricos de literatura, para quem a proposta construtivista 

constitui inegável foco de interesse. 

Marcello de Oliveira Pinto, um desses pesquisadores relacionados ao grupo 

Teorias Atuais da Literatura, traça a gênese do Construtivismo Radical (CR) em 

ensaio intitulado “Brincando de roda no mundo das experiências: as raízes do 

Construtivismo Radical”. Segundo Oliveira Pinto (2010, p. 16), o CR lança um olhar 

desconfiado sobre o dualismo cartesiano. Uma abordagem que rompe com os 

métodos e pressupostos da tradição, relativizando o papel do sujeito produtor do 

conhecimento atrelado às experiências vividas por este, pensando então os 

pressupostos constituintes na elaboração de uma dada construção. Na acepção de 

Glasersfeld, autor de Construtivismo Radical: uma forma de conhecer e aprender 

(1996), o Construtivismo Radical constitui-se de  

uma abordagem não convencional do problema do conhecimento e 
do conhecer. Ela parte da premissa de que o conhecimento, não 
importa como ele é definido, está na cabeça das pessoas, e que o 
sujeito pensante não tem outra alternativa senão construir o que ele 
ou ela sabe com base na sua própria experiência (GLASERSFELD, 
1996, apud PINTO, 2010). 

As relações estabelecidas pelo Construtivismo proposto por Glasersfeld são 

de ordem variada, buscando subsídio nas reflexões suscitadas por Piaget, Locke, 

Descartes, Vaihinger, Bentham e outros. Segundo Oliveira Pinto, Glasersfeld 

apresenta seu diálogo com a reverência aos limites da capacidade humana 

auspiciada em uma filosofia pré-socrática: “Ele destaca fragmentos de Xenophanes, 

que sugerem a impossibilidade de se descrever o mundo como ele é de verdade e 

de se identificar com a ‘verdadeira’ descrição do mundo” (PINTO, 2010, p. 17). Além 

disso, Glasersfeld advoga em favor da tese de que não se pode ter acesso a uma 
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realidade objetiva. É nesse ensejo que vem a expectativa de identificação com uma 

teoria do conhecimento envolvida com a descrição “de um modelo de nossas 

capacidades de criar (construir), despida de preceitos e demandas epistemológicas” 

(id., ibid.). Glasersfeld também encontra amparo nas teorias da cognição do biólogo 

chileno Humberto Maturana, o qual subsidia reflexões tangentes a aspectos como a 

cognição e autopoiesis. 

Siegfried J. Schmidt, importante teórico de orientação construtivista, discute a 

perspectiva de construção (em âmbito literário) baseada em fenômenos e 

problemas:  

“literatura” é concebida como um “sistema de atividades que 
focalizam os fenômenos literários” (no sentido mais amplo). Essas 
atividades – pelo menos nos sistemas modernos de literatura – são 
governadas por convenções especiais que desvinculam as atividades 
literárias das expectativas e exigências pragmáticas e de 
correspondência à verdade de tal modo que agentes nos sistemas 
literários são capazes de desenvolver normas e expectativas 
alternativas específicas, principalmente estéticas. Com base em 
orientações normativas, como criatividade, as potencialidades 
inovadoras que se desenvolvem livremente e outras coisas similares 
parece que realizaram, a partir de sistemas literários modernos, uma 
característica formulada com relação aos sistemas vivos como 
“autopoiesis” (SCHMIDT, 1996, p. 118). 

Schmidt respalda-se em Luhmann, que acredita que os sistemas literários são 

sistemas autopoiéticos25 que não consistem de objetos (obras de arte), mas de 

eventos (comunicação) (SCHMIDT, id., ibid.). Para Schmidt, sistemas literários 

podem ser caracterizados por alguns conceitos utilizados por biólogos para 

descrever os sistemas vivos26, por exemplo: “são auto-organizativos, embora 

estejam estreitamente inter-relacionados com outros sistemas da sociedade; são 

autônomos por estarem em constante interação com seu ambiente e fechados de 

forma auto-referencial” (id., ibid.).  

Com base nessa perspectiva apresentada por Schmidt, o produtor do 

conhecimento é indissociável do conhecimento que produz, visto que, para essa 

visão acerca dos estudos de literatura, o termo “História” é visto como “uma 

construção cognitiva de sujeitos presentes, servindo ao propósito de organizar sua 

recordação de forma narrativa” (SCHMIDT, 1996, p. 119). Isto é, o fenômeno 
                                                           
25

 Termo emprestado da teoria biológica de Maturana e Varella. 
26

 Como no caso de Maturana, a quem recorreu Glasersfeld em seu Construtivismo Radical, 
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(literário) é visto, conforme ressalta Olinto (2010, p. 26), como “resultado de 

processos cognitivos e comunicativos altamente condicionados e dependentes de 

perspectivas observacionais em situações específicas”. Assim, enquanto conjuntor, 

o Construtivismo surge para os Estudos Literários como uma possibilidade de 

interação entre distintos aspectos na investigação da literatura, permitindo apontar 

problemas de ordem basilar, detectados a partir da experiência e do frutífero diálogo 

gerado entre áreas do conhecimento distintas entre si.  

Em contracorrente de paradigmas fossilizados – assim como os historiadores 

franceses e os construtivistas – uma nova abordagem tomaria conta dos estudos no 

âmbito da História da Literatura: a Estética da Recepção. 

Os mais importantes estudos orientados por esse caminho veem a Literatura 

além dos aportes tradicionais, que pensavam em aspectos de produção e 

representação, uma vez que consideram a tríade produção-recepção-comunicação, 

em um processo de intercomunicação entre o autor e o leitor através da obra. 

Discorrendo sobre as três categorias básicas da experiência estética, Hans Robert 

Jauss, principal expoente da Estética da Recepção, considera a transformação de 

fatores de experiência subjetiva em intersubjetiva, pensando o leitor em condição 

protagônica: 

Em todas as relações entre as funções (poiesis, aisthesis, katharsis), 
a comunicação literária só conserva o caráter de uma experiência 
estética enquanto a atividade da poiesis, da aisthesis ou da katharsis 
mantiver o caráter de prazer. Este estado de oscilação entre o puro 
prazer sensorial e a mera reflexão nunca foi descrito de forma mais 
incisiva do que em um aforisma de Goethe, que aproximando-se aí 
da teoria moderna da arte, já antecipava a inversão da aisthesis em 
poiesis: “Há três classes de leitores: o primeiro, o que goza sem 
julgamento, o terceiro, o que julga sem gozar, o intermédio, que julga 
gozando e goza julgando, é o que propriamente recria a obra de arte” 
(JAUSS, 1979b, p. 82).  

Em seu manifesto intitulado A história da literatura como desafio à teoria 

literária, publicado originalmente em 1967, Jauss fundamenta sua teoria da recepção 

pautada em sete teses: na primeira tese Jauss explicita o caráter dialógico 

encontrável na relação obra-leitor, o que irrestringe a historicidade da literatura a 

fatos literários. Na segunda tese, Jauss considera a bagagem cultural de um público 

como fator determinante na recepção, havendo diálogo entre o que a literatura 

apresenta a esse público e o que ele já sabe; na terceira tese, Jauss considera a 
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distância estética que pode haver entre as expectativas do leitor e a realização 

destas, o que caracterizará o caráter artístico da obra literária. Esse caráter pode-se 

renovar de acordo com a época, pluralizando-se em sua significância. Na quarta tese, 

Jauss sugere a investigação no âmbito das relações de um texto com a recepção no 

momento em que foi publicado pela primeira vez, sendo essa uma forma possível de 

avaliar a historicidade da obra literária. Na quinta tese, Jauss apresenta um aporte 

diacrônico, sugerindo que se observe a recepção de uma obra ao longo do tempo. 

Na sexta tese, o autor discorre sobre as implicações da sincronia possível: “É 

possível efetuar um corte sincrônico atravessando um momento do desenvolvimento 

e, assim, revelar um amplo sistema de relações na literatura de um determinado 

momento histórico” (JAUSS, 1994, p. 46). Por fim, na sétima e última tese, Jauss 

busca examinar as relações entre literatura e sociedade: “evitando a posição 

marxista, que entende a primeira como reflexo da segunda, Jauss enfatiza a função 

que exerce, de cunho formador: a literatura pré-forma a compreensão de mundo do 

leitor, repercutindo em seu comportamento social” (ZILBERMAN, 1989, p. 38). Além 

de Jauss, igualmente no âmbito da Estética da Recepção, outro teórico desponta ao 

pensar o processo de comunicação considerando o leitor: Wolfgang Iser.  

Em sua fundamentada Teoria do Efeito27, Iser adentra os caminhos abertos 

por Jauss ao ampliar os pressupostos da Estética da Recepção. Iser desenvolve o 

conceito de leitor implícito, no qual a construção do sentido é orientada pelo próprio 

texto: nesse processo, cabe ao leitor construir seu significado a partir da orientação 

advinda do texto. Iser vale-se também de conceitos emprestados da psicologia para 

fundamentar a noção de efeito que sua teoria sugere: é o caso do conceito de 

interação, inicialmente vindo da Teoria da Interação, proposta por Edward E. Jones 

e Harold B. Gerard em Foundations of Social Psychology. Essa teoria tipifica os 

modos de contingência encontrados ou originados das interações humanas: “Como 

atividade comandada pelo texto, a leitura une o processamento do texto ao efeito 

sobre o leitor. Esta influência recíproca é descrita como interação” (ISER, 1979, p. 83). 

Ao criar sua teoria do efeito, Iser recorre aos quatro tipos descobertos pela 

Teoria da Interação: a pseudocontingência, a contingência assimétrica, a reativa e a 

recíproca. 

                                                           
27

 Ver: ISER, Wolfgang. A interação do texto com o leitor (1979). 
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1. A pseudocontingência domina quando cada parceiro conhece tão 
bem o plano de conduta do outro que tanto as réplicas, quanto as 
suas consequências podem ser perfeitamente previstas, de que 
resulta uma contingência de papéis semelhante a uma peça bem 
encenada. Esta ritualização da interação leva ao desaparecimento da 
contingência. 
2. A contingência assimétrica domina quando o parceiro A renuncia à 
atualização de seu próprio plano de conduta e segue sem resistência 
o parceiro B. Adapta-se e é ocupado pela estratégia de conduta de B. 
3. A contingência reativa domina quando os planos de conduta 
respectivos dos parceiros são continuamente encobertos pela reação 
momentânea ao que acaba de ser dito ou feito. A contingência torna-
se dominante neste esquema de reação orientada pelo momento e 
impede as tentativas dos parceiros de expressar seus “planos de 
conduta”. 
4. Por fim, na contingência recíproca domina o esforço de orientar a 
sua reação de acordo tanto com o próprio “plano de conduta” quanto 
com as reações momentâneas do parceiro. Daí recorrem duas 
consequências: a interação pode levar ao triunfo da criatividade 
social, em que cada um é enriquecido pelo outro, ou pode conduzir 
ao debacle de uma hostilidade mútua e crescente, com que ninguém 
se beneficia. Qualquer que seja o conteúdo do processo de 
interação, aí a ele é subjacente uma mistura de resistência dual e de 
mudança mútua que distingue a contingência recíproca doutros tipos 
de interação (ISER, 1979, p. 84). 

Esquematizar as condutas de interação social com associação à psicologia, 

em prol dos estudos de recepção da obra literária, é uma das formas 

complexificadas na Teoria do Efeito, de Iser. Assim como a Estética da Recepção 

em seu primeiro momento apresentada por Jauss, os estudos em recepção 

iserianos são igualmente complexos em sua totalidade, o que inviabiliza aqui um 

completo apanhado desse importante estágio dos estudos de literatura elevados em 

potencialidade de ciência extraordinária, em termos kuhnianos. Importa refletir que, 

no empenho de repensar o fluxo da ciência normal questionando paradigmas 

instaurados, soma-se à Teoria do Efeito e à Estética da Recepção uma outra 

vertente nos estudos literários que ganhou força na década de oitenta, um braço de 

força imbricado aos métodos e acepções construtivistas em suas mais distintas 

vertentes, uma corrente de estudos voltada para problemas investigados a partir da 

experiência: os Estudos Empíricos de Literatura. 

Siegfried J. Schmidt é o propositor da ciência empírica considerada “solução 

maior”, cujo manifesto foi lançado na Alemanha no ano de 1980, em publicação 

intitulada Grundriss der Empirischen Literaturwissenschaft [Fundamentos da ciência 

da literatura empírica]. A hoje conhecida “Ciência da Literatura Empírica” surgiu a 
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partir das pesquisas do grupo NIKOL [Nicht-konservative Literatur – literatura não-

conservadora], sediado na Universidade de Siegen, e alinha-se ao Construtivismo 

Radical, de Ernst von Glasersfeld. Segundo Heidrun Krieger Olinto, as novas 

propostas em circulação pretendem situar a Literatura no contexto dos interesses e 

preocupações atuais, entre as quais “destacam tendências nítidas em direção a 

perspectivas pragmáticas que transcendem os limites do fenômeno literário 

circunscritos tradicionalmente à obra literária como objeto de análise, reivindicando o 

mérito de representar um novo paradigma” (2003, p. 13). Na introdução da então 

novíssima obra Ciência da Literatura Empírica – uma alternativa, Olinto apresenta 

duas tendências cristalizadas na Alemanha, ambas reclamantes de um potencial de 

inovação: a primeira situada em torno de Norbert Groeben, “também conhecida 

como vertente branda ou solução menor” (OLINTO, 1989, p. 7), uma perspectiva 

que busca uma via conciliatória “não só pela incorporação de questões tradicionais, 

mas igualmente pela proposta de caminhos convergentes para os dois projetos 

empíricos” (op. cit., p. 8). De outro lado, uma segunda tendência focada em uma 

ciência da literatura autônoma (CLE), centrada em Schmidt e o grupo de pesquisa 

NIKOL, “privilegia uma ruptura básica ao nível estrutural, propondo a elaboração de 

uma teoria radicalmente nova que subentende a substituição de questões 

tradicionais” (id., ibid.). Ambas as correntes – solução maior (CLE) e solução menor – 

estabeleceram-se em polos opostos, em decorrência de divergências relativas a 

“perspectivas epistemológicas e metateóricas incomensuráveis” (id., ibid.). 

No Brasil, a Ciência da Literatura Empírica restringe-se a universidades 

situadas no estado do Rio de Janeiro. Avaliando a baixa adesão aos estudos 

empíricos em âmbito nacional, Daniela Becaccia Versiani (2010, p. 50) atribui esse 

baixo interesse em escala maior principalmente ao receio com que a comunidade 

científica brasileira vê os termos “ciência” e “empírico”, por estes remeterem a um 

campo semântico vinculado ao Positivismo. Essa associação, segundo a autora, é 

reiteradamente negada pelos teóricos da ciência da literatura empírica, os quais, 

“exatamente por assumirem um paradigma construtivista, afastam-se de qualquer 

perspectiva positivista”. Como aqui se explicitou, o Construtivismo vem na esteira de 

uma consciência que se propõe ultrapassar os métodos tradicionais instaurados. 

Despontam como nomes importantes na investigação nacional com enfoque 

específico os nomes de Sonia Zyngier, coordenadora do grupo DICEL (Discurso e 
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Ciência Empírica da Literatura) e também do grupo REDES (Research and 

Development in Empirical Studies), e Heidrun Krieger Olinto, professora do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da PUCRJ e organizadora de trabalhos de 

importância ímpar no âmbito dos estudos empíricos de literatura, como a reunião de 

textos intitulada Ciência da Literatura Empírica – uma alternativa (1989) e Histórias 

de Literatura – as novas teorias alemãs (1996). 

A importância da pesquisa no âmbito da Ciência Empírica da Literatura que 

considera pressupostos do Construtivismo para os estudos literários é evidente para 

a consciência crítica que se tem hoje. Em seu ensaio intitulado “Sobre a escrita de 

Histórias da Literatura”, Schmidt sugere apoiar o debate acerca da construtividade 

de histórias literárias a partir de uma base psicobiológica. A escolha para tal suporte 

é a teoria construtivista da cognição como desenvolvida por estudiosos já 

mencionados como Humberto Maturana e Ernst von Glasersfeld, pois Schmidt parte 

do pressuposto de que o construtivismo é capaz de oferecer modelos de descrição e 

explicação dos motivos psicobiológicos para a dependência do sujeito, a 

historicidade e construtividade de todos os processos cognitivos, desde a percepção 

até as fantasias criativas. 

Com base nesses aspectos cognitivos teorizados por Maturana e Varela, a 

CEL considera um dado não como algo objetivo, pois crê que, independente de ele 

estar situado no passado ou no presente, é nada mais que um dado à luz de 

molduras teóricas de um observador específico, isto é, um sistema vivo de cognição 

(SCHMIDT, 1996, p. 84). Aqui de novo a natureza construtivista das operações 

cognitivas como fator fundamental e determinante na elaboração do conhecimento 

produzido. Nesse aspecto, a CEL faz cair por terra conceitos como “objetividade” e 

“imparcialidade” quando se fala em produção de conhecimento e em processos de 

observação. Nesse sentido, Schmidt é categórico quanto à elaboração de modelos 

plausíveis em Histórias Literárias, o que mais uma vez pressupõe a noção de um 

observador implícito e reafirma o caráter construtivo do conhecimento produzido: 

A escrita de histórias literárias significa uma construção de relações 
teoricamente orientadas entre os dados para produzir modelos 
plausíveis e aceitáveis intersubjetivamente dos “acontecimentos 
passados”, devemos admitir que teremos de empregar outros 
critérios que não a verdade, objetividade ou fidedignidade nas 
histórias literárias, e que teremos de formular funções sociais para 
histórias literárias diferentes das que fornecem um relato verdadeiro 
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sobre “o que ocorreu de fato”. O valor científico de uma história 
literária não pode ser encontrado na objetividade dos resultados que 
cria (isto é, o passado). Deve ser buscado nos procedimentos de 
adquirir experiência e de fazer essa experiência acessível a outros, 
isto é, nos métodos utilizados na pesquisa histórica; na forma 
explícita das teorias usadas; na intersubjetividade da linguagem que 
os historiadores falam; no “modo empírico” de investigar itens que 
possam servir de dados intersubjetivamente aceitos em uma/na 
teoria e coisas do gênero (SCHMIDT, 1996, p. 107-108). 

Um outro problema detectado por Schmidt diz respeito à hermenêutica28. 

Convencidos de que devem interpretar textos literários a fim de provar itens como 

“estilo”, “forma”, “conteúdo”, “material literário”, os historiadores literários geralmente 

realizam interpretações imanentes à obra, focalizando exclusivamente aspectos 

estéticos do texto e de informações históricas e sociais, nem sequer considerando 

modelos relativos de relações entre literatura e sociedade. Para Schmidt, esses 

historiadores “devem justificar, convincentemente, por que interpretam os textos 

como autônomos, como realizam essa tarefa e como inter-relacionam os resultados 

de suas interpretações com as intenções globais de suas histórias literárias” 

(SCHMIDT, 1996, p. 112). 

Nessa dinâmica, o historiador cônscio de seu papel e alinhado a uma 

perspectiva amparada pelo Estudo Empírico de Literatura deve saber que: (a) 

“Literatura” é definida como um sistema social de ações que focalizam fenômenos 

que, por sujeitos atuantes, são considerados literários de acordo com suas normas e 

expectativas (as chamadas ações literárias); (b) os papéis dos sujeitos nos sistemas 

literários modernos: produção, distribuição, recepção e pós-processamento de textos 

literários; (c) as concatenações de ações literárias são denominadas processos 

literários; (d) o conjunto dos processos literários em uma sociedade forma o sistema 

literário; textos literários não são tratados como objetos autônomos ou atemporais; 

estão articulados com atores e suas condições socioculturais de ação. 

Consequentemente, os textos não são vistos como possuindo seu significado e 

sendo literários; em vez disso, são os sujeitos que constroem significados a partir de 

textos e eles percebem e tratam textos como fenômenos literários (SCHMIDT, 1996, 

p. 117-118). 

                                                           
28

 Nesse sentido, em um aporte mais radical, ver os modelos experimentais ensaiados por Hans 
Ulrich Gumbrecht em rompimento total com a hermenêutica: Corpo e forma: ensaios para uma crítica 
não hermenêutica (1998); Em 1926: vivendo no limite do tempo (1999); Produção de presença: o que 
o sentido não pode transmitir (2010).   
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De forma igual, na acepção proposta por Schmidt, o historiador deve entender 

que “sistemas literários” são organizados hierárquica e holisticamente. Isso significa 

que todos os seus componentes são, ao mesmo tempo, autônomos e 

autorreguladores e estão, funcionalmente, integrados ao sistema. Portanto, só 

podem ser compreendidos ou definidos em relação a todo o sistema. Além disso, 

“um sistema literário só pode ser compreendido e explicado no contexto sistemático 

de (todos) os outros sistemas ativos da sociedade em certo ponto do 

desenvolvimento sócio-histórico” (SCHMIDT, 1996, p. 118-119). A combinação de 

três definições ― Literatura como sistema de atividades que focalizam fenômenos 

literários; Ciência entendida como aquisição verbalizada, explícita e sistemática de 

experiências empíricas intersubjetivas; História enquanto uma construção cognitiva 

de sujeitos presentes, servindo ao propósito de organizar sua recordação de forma 

narrativa ―  fornece, segundo Schmidt, “um argumento legitimatório para a escrita 

de histórias literárias” (id., ibid.). 

Como se percebe, a refutação dos métodos tradicionalmente utilizados ao 

longo dos tempos foi o espírito que dominou toda a produção científica que se 

delineou no século anterior. Hoje, diante das questões impostas por nosso tempo, 

seria incoerente estabelecer um momento histórico que justificasse toda a mudança 

ocorrida de forma quase simultânea em todas as áreas do saber. Fazê-lo seria cair 

na armadilha incitada pela tentação de racionalizar e atribuir causa e consequência 

a tudo. Fato é que é impossível ignorar a epidêmica sensação de insatisfação 

dominante em todos os campos do saber. Este primeiro capítulo foi uma tentativa de 

articulação entre esses pontos luminosos que sobressaem ao serem vistos em uma 

escala diacrônica. Dessa forma, não é possível afirmar que o ataque aos velhos 

paradigmas no âmbito da História da Literatura tenha a ver unicamente com as 

propostas apresentadas pela História Nova. É possível afirmar sim que, além da 

consciência imputada pela acepção de observação vigente, pelo casamento entre 

diversas ciências (e do nascimento de terceiras), pela insatisfação com os métodos 

vigentes e também pela revolução em escala majoritária nos estudos de História, a 

História da Literatura também passou a ser alvo de crítica e refutação no que tange 

a seus métodos. Essa aparente digressão esboçada neste primeiro capítulo visa, 

sobretudo, a mostrar como a articulação crítica presente no pensamento comum de 

uma comunidade científica muitas vezes pode independer de afiliações teóricas e 
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posições institucionais, estando presente na mentalidade de um tempo graças à 

forte articulação histórica do tempo presente com o passado, que se faz perceptível 

a partir das posições assumidas pelos sujeitos que produzem conhecimento nos 

dias de hoje. Dessa forma, nas páginas seguintes convido o observador a viajar nos 

caminhos do romance brasileiro a partir da ótica de uma leitora (in)comum. 
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2  OBSERVANDO LEITORES E ROMANCES 

 

 
Quem considera seriamente o ser humano como uma entidade 
concreta e empírica formada física, química, orgânica e 
psicologicamente, não pode conceber o indivíduo como parte do 
sistema social. Para começar, existem muitos homens, cada um 
distinto; então, o que se quer dizer quando se fala do homem? 
Deveria se criticar a sociologia tradicional que, justamente ela, não 
leva a sério o ser humano quando fala dele mediante construções 
nebulosas e sem referências empíricas.  

Niklas Luhmann 

 

Nesta parte observar-se-ão os quatro primeiros capítulos de Como e por que 

ler o romance brasileiro. A partir da leitura deles, o entrecruzamento de questões 

cruciais no âmbito da teoria e da crítica literária: perspicácia e retórica subjacentes 

em um breve exercício de ego-história realizado ao longo do primeiro capítulo. 

Nesse embate, o cânone socialmente instaurado em convívio harmônico com obras 

elencadas apenas pelo critério do gosto, como as que se devem à incursão da 

autora por romances policiais. Além disso, uma velha discussão ganha um tom 

próprio a partir da escrita de Lajolo: função social do romance e como isso se tornou 

um problema nos tempos de surgimento do então novo gênero.  

Assim, no tocante ao aspecto social, a inegável filiação teórica de Marisa 

Lajolo em completa compatibilidade com os posicionamentos teóricos de Antonio 

Candido, ex-professor e orientador de Lajolo na academia. Nesse espaço, marcas 

que mesclam a leitora em sua fase inicial de leitura com a professora universitária na 

qual a jovem posteriormente se transformou. Correlata a esse último estágio na vida 

profissional dessa leitora, a presença consolidada de conteúdo resultante das 

próprias pesquisas realizadas por Lajolo enquanto investigadora profissional da 

leitura: as origens do romance enquanto gênero reconstituídas desde os tradicionais 

folhetins publicados originalmente em francês na corte carioca. 

Além disso, também são discutidos tópicos responsáveis por inúmeras 

contendas em âmbito sistêmico-literário: o lugar da mulher na literatura que se 
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produz na contemporaneidade, após anos de repressão, é uma clara incursão da 

autora em uma questão que, ainda hoje, causa embate entre os chamados grupos 

minoritários e os tradicionais defensores do cânone instaurado29. Logo, outras 

questões surgem gradualmente ao longo do discurso de Lajolo, como a essência da 

pluralidade regional do Brasil em uma literatura que se diz nacional. Todos esses 

pontos, ao serem abordados em correlação, confluem para uma única palavra-chave 

que, organicamente, abarca cada um deles: o romance brasileiro. 

 

2.1. Leitora, leitores e leituras 

 

Nesta seção serão abordadas questões surgidas a partir da leitura dos dois 

primeiros capítulos de Como e por que ler o romance brasileiro. O cânone 

instaurado face ao juízo de valor pessoal da autora, perceptível em um breve 

exercício de ego-história; a função social do romance: para que ler romances, na 

acepção da autora; a filiação a Antonio Candido, detectável nas entrelinhas; a 

missão de incitar à leitura: do folhetim francês a um livro teórico sobre romance 

brasileiro.    

 

2.1.1 Um olhar sobre um trajeto de leitura 

 

Como a filosofia e as ciências humanas, a literatura é pensamento e 
conhecimento do mundo psíquico e social em que vivemos. A 
realidade que a literatura aspira a compreender é, simplesmente, a 
experiência humana.  

Tzvetan Todorov 
 
 

No primeiro capítulo de Como e por que ler o romance brasileiro, Marisa 

Lajolo vale-se de um exercício de ego-história para colocar-se como leitora diante de 

seu observador. Esse capítulo surge como uma introdução, na qual a autora se 

propõe responder como e por que lê o romance brasileiro. O olhar que Lajolo lança 

                                                           
29

 Ao longo de toda a produção do famoso crítico literário estadunidense Harold Bloom se pode 
perceber a devoção ao cânone e o embate direto com estudiosos dos Estudos Culturais. O apego de 
Bloom ao cânone e sua declarada aversão a determinados posicionamentos político-culturais são 
bastante elucidados nas obras O cânone ocidental: os livros e a escola do tempo (1994) e Como e 
por que ler (2000).  
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sobre a literatura harmoniza-se com a epígrafe que abre este capítulo: a literatura – 

representação organicamente articulada – aspira a compreender e mimetizar 

experiências encontráveis na esfera de atuação dos indivíduos, na própria existência 

das coisas. As obras elencadas “sem cronologia, na sequência da memória” 

(LAJOLO, 2004, p.17), apresentam uma leitora em formação, que vai desde sua 

quarta fase de leitura30 à maturidade intelectual. A eleição não obedece 

necessariamente a um recorte específico, estando as obras elencadas de forma 

arbitrária, obedecendo, ao que tudo indica, ao fluxo da memória. Não por acaso, 

todas as obras evocadas pela autora muito têm a dizer sobre a própria Marisa 

Lajolo, intelectual em formação inserida em um determinado ambiente.  

Na cena historiográfica nacional, o texto de Lajolo se distingue por esse 

caráter confessional assumido pela autora desde a introdução do livro. O 

posicionamento corrobora a constatação de Cardoso e Coco, de que “a academia 

agora admite uma curiosidade nova pela trajetória político-cultural do pesquisador e 

acolhe essa invasão do privado na produção textual das ciências humanas” (2003, 

p. 7). Considerando a formação acadêmica de Lajolo31, não é fator de surpresa essa 

inovação em sintonia com o exercício autorreflexivo apresentado pelos novos 

historiadores franceses, conforme se viu no primeiro capítulo desta dissertação. O 

plus desse livro teórico em relação aos demais e também às histórias da literatura se 

dá, justamente, pelo fato de ainda existirem obras anacrônicas que partem de um 

pressuposto totalizador e ilusoriamente impessoal na abordagem do fenômeno 

literário32. 

                                                           
30

 No livro A formação do leitor, a quarta fase de leitura é uma fase de leitura apsicológica, orientada 
pelas sensações, de 12 a 14 anos. “É a fase em que a criança toma consciência da própria 
personalidade. É a etapa do desenvolvimento dos processos agressivos e da formação de grupos” 
(BORDINI; AGUIAR, 1988, p. 91). No primeiro capítulo de Por que ler o romance brasileiro, Lajolo 
afirma que leu Inocência no ginásio, em um período correspondente hoje à sexta ou sétima série. 
Encantou-se com a história do alemão que buscava borboletas no mundo. A partir da leitura do livro, 
mais tarde apelidou sua colega antipática de “Pappilosa”. Mais sobre etapas de leitura na formação 
do leitor em Bordini e Aguiar (1988). 
31

 Marisa Lajolo possui mestrado e doutorado pela USP, universidade fundada na década de 1930 
com o auxílio de intelectuais franceses, inclusive historiadores vinculados aos Annales, como o caso 
de Ferdinand Braudel. 
32

 História da literatura brasileira: da carta de Caminha à contemporaneidade (2011, 1200p.), a mais 
recente publicação de Carlos Nejar, é exemplo de um tipo de história da literatura de caráter 
totalizador bastante semelhante ao modelo bicentenário criticado por David Perkins em “História da 
literatura e narração” (Cadernos do Centro de Pesquisas Literárias da PUCRS, Porto Alegre, v. 3, n. 
1, mar. 1999). 
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O livro inicia-se com uma inquietante epígrafe de Monteiro Lobato, 

ressaltando a importância da leitura na infância/adolescência na constituição do 

indivíduo, evocando memórias e sensações de outrora: “Não me lembro do que li 

ontem, mas tenho bem vivo o Robinson inteirinho – o meu Robinson dos onze anos” 

(LOBATO, 1956, p. 346, apud LAJOLO, 2004, p. 13)33. É com esse espírito 

memorialístico, de retorno às primeiras sensações conjuradas pela leitura 

despretensiosa, que o livro de Lajolo se inicia: 

Quem é que assina este livro que promete discutir o romance 
brasileiro? Sou eu, Marisa Lajolo, professora titular de literatura da 
Unicamp. Antes de mais nada, porém, leitora fiel de romances. Finos 
ou grossos, com ou sem happy end, brasileiros ou não brasileiros. 
[...] Porém, muito mais os brasileiros. Afinal, os ingleses são ótimos, 
mas... são ingleses, for God's sake! Neles ninguém anda de jangada, 
faz oferendas a Iemanjá nem beija de tirar o fôlego na esquina da 
avenida Ipiranga com a São João (CPQ, p. 13) 

Nesse primeiro momento, a autora identifica-se a partir do mérito inicial de ser 

professora titular da Unicamp para depois se colocar na condição prévia de leitora. 

O primeiro capítulo escrito em um tom confessional tem uma função retórica 

importante para o todo da obra: é nas primeiras páginas que a autora angaria a 

simpatia do leitor. O estilo pessoal e romanesco34 de Lajolo – fortemente marcado 

em outras publicações assinadas por ela – singulariza o exercício de ego-história 

desenvolvido no capítulo “Como e por que leio o romance brasileiro”. É nesse 

capítulo que há uma quebra de expectativas em relação ao título presente na capa: 

no lugar de um manual de leitura tradicional, o relato de uma leitora que, apesar de 

se mostrar voraz, consegue ser franca o suficiente para admitir que não lê tudo e 

que sem mazelas abandona um livro quando este não lhe apetece: “Se não gosto, 

largo no meio ou até no começo. O autor tem vinte/trinta páginas para me convencer 

de que seu livro vai fazer diferença. Pois acredito piamente que a leitura faz a 

diferença. Se não faz, adeus! O livro volta pra estante e vou cuidar de outra coisa” 

(CPQ, p. 14).  

                                                           
33

 Para fins de concisão, as citações do Como e por que ler o romance brasileiro serão indicadas pela 

sigla CPQ, seguida do número da página, ou pelos indicadores de repetição – “id.” e o número da 
página ou “id., ibid.”, conforme a pertinência. 
34

 A incursão do leitor no texto remete a nada menos que ao narrador machadiano de Quincas Borba, 
Dom Casmurro, Contos fluminenses, Memórias póstumas de Brás Cubas e tantos outros. 
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O oposto também ocorre, e, ao gostar de um romance, Lajolo afirma que o 

divide com amigos, recomenda a leitura, presenteia e, sobretudo, discute: “Nada 

melhor do que conversar sobre livros ao som de um chope ou de um chá: eu acho 

uma coisa, meu amigo acha outra, a colega discorda de nós dois”. Mais adiante 

acrescenta: “Na discussão pode tudo, só não pode não achar nada nem concordar 

com todo mundo. No final do papo, cada um fica mais um. Ouvindo os outros. Quem 

sabe o livro tem mais de um sentido?" (id., ibid.). Aqui, não um narrador onisciente e 

estilizado por palavras de difícil compreensão ao grande público, mas sim uma 

leitora discorrendo sobre a forma como lê romances. Assumindo essa postura, 

Lajolo faz-se uma leitora assim como o leitor comum, equiparando-se ao suposto 

observador que está iniciando a leitura de seu livro. Na hipótese de esse observador 

ser um leitor que não tenha atingido essa expectativa exposta pela autora, no 

mínimo, a entusiasmada descrição do narrador condiciona esse leitor a considerar 

(ou quem sabe até admirar e interessar-se por) essa forma de ler romances.  

Das primeiras linhas, uma importante consideração já teorizada pela Estética 

da Recepção e pela Teoria do Efeito anteriormente aqui observadas: “Vida e 

literatura enredam-se em bons e maus momentos, e os romances que leio passam a 

fazer parte da minha vida, me expressam em várias situações” (id., ibid.). Com essa 

constatação de que a leitura não é mero entretenimento, mas sim elemento de 

contribuição à cosmovisão do leitor, Lajolo evoca ainda a experiência encontrada em 

um dos maiores escritores brasileiros: “Ouvir com o machadiano Quincas Borba que 

ao vencedor, as batatas, é um exemplo. Dá certeza de que não estou sozinha, que a 

sobrevivência é possível. E mostra que a ironia é um instrumento afiadíssimo para 

descascar batatas” (id., ibid.). Além de Lajolo confessar-se entusiasmadamente 

enquanto leitora, ela também expõe ao leitor a forma como estruturou o livro: 

É, pois, com as credenciais de uma intensa e extensa leitura de 
romances brasileiros que aceitei escrever este livro. Com medo de 
não dar conta do recado, mas achando o desafio muito tentador. Reli 
muita coisa, li outras pela primeira vez, organizei capítulos, discuti 
planos, digitei, corrigi originais, reescrevi. Na verdade, como sempre 
acontece com a escrita, reescrevi muito mais do que escrevi. No 
meio do caminho, aceitei um palpite e decidi começar a conversa 
contando um pouco de minha história de leitura. Mas como 
discussão do romance brasileiro é muito mais interessante do que a 
história de uma leitora deles, que o leitor não faça cerimônias: o 
romance brasileiro o aguarda no próximo capítulo (CPQ, p. 15). 
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Apresentar-se ao observador através de um tom informal e confessional 

denota perspicácia e experiência da autora, pois falar sobre literatura a um público 

supostamente neoleitor, constitui uma tarefa de reflexão prévia. Tendo apresentado 

então suas credenciais e encontrado um ponto de partida para a conversa, Lajolo 

passa a falar sobre a literatura seguindo o mesmo estilo que utilizara na primeira 

página do livro. Nesse espaço, o verdadeiro sentido do literário para Lajolo. Se no 

livro O que é literatura, a autora orientou o leitor a construir seu próprio conceito de 

literário, no capítulo “Como e por que leio o romance brasileiro” mostra – a partir das 

obras sobre as quais discorre – o que é literatura para si. 

A noção de que o juízo de valor deve estar, sobretudo, no próprio leitor é uma 

das principais mensagens que a autora deixa nesse primeiro contato. Em se 

tratando de Literatura enquanto manifestação artística, não há uma verdade que 

deva ser universalmente aceita ou implementada através da crítica. Nesse sentido, 

entra em coatuação o cânone instaurado juntamente com o cânone pessoal, aquele 

que diz respeito somente ao leitor e que muitas vezes pode estar na contramão do 

que a crítica diz. É o caso dos romances policiais: no cânone pessoal de Lajolo 

fazem parte expoentes desse gênero (em nível internacional): a autora se diz “leitora 

de fé” (CPQ, p. 23) de Agatha Christie, de Amanda Cross, de Edward Block, de Ellis 

Peter, de G. Simenon, de P. D. James, de Rex Stiyt e de “seus pares todos”. 

Reconhece que esse tipo de literatura é “mal amado pela crítica” (id., p. 25), mas 

não demonstra nenhuma preocupação com esse fato, pois não se retrai ao se 

assumir aficionada por esse gênero: 

Me amarro em crimes e em detetives engenhosos. Prefiro que o 
sangue não espirre nas páginas do livro e que tiros à queima-roupa 
não chamusquem o papel. Mas, por um bom livro também encaro 
cadáveres mutilados e sangrias desatadas. [...] No romance policial, 
o leitor é empurrado para a posição de detetive. E este leitor-sherlock 
me parece um emblema feliz do bom leitor do bom romance: sigo 
pistas, imagino situações, desmancho álibis. Tudo para chegar à 
verdade. Verdade com maiúscula que – o gênero garante – me 
espera na última página do livro. Lá estão as respostas a todas as 
perguntas. Não é o que a gente queria da vida? Acho que sim. Mas a 
vida... ora, a vida! E não é para isso mesmo que servem os 
romances? (CPQ, p. 24-25). 

No âmbito da literatura brasileira, a autora destaca A grande arte e Bufo & 

Spallanzani, de Rubem Fonseca, e também Memórias de Aldenham House, de 



59 
 

Antonio Callado. Em relação a Fonseca, afirma que o autor a “puxa para o aqui e o 

agora de crimes num Rio de Janeiro alucinado de trânsito e de gente” (CPQ, p. 23). 

Aqui a relação da literatura com a série social35 e a identificação do leitor com 

determinadas situações recorrentes no cotidiano e mimetizadas pela ficção. Uma 

relação que não se dá injustificadamente. A possibilidade de ler um grande romance 

policial brasileiro, em nível de qualidade equiparável aos estrangeiros a que estava 

acostumada, foi materializada quando teria lido pela primeira vez Feliz Ano Novo: 

“Quando li Feliz Ano Novo, conto de Rubem Fonseca de 1975, fiquei entusiasmada: 

ali estava uma senhora ficção policial, brasileiríssima e excelente. Quem sabe um 

dia viria um romance?” (id., p. 24). Depois disso, os enredos apresentados por A 

grande arte (1983) e Bufo & Spallanzani (1986) conquistaram a leitora de romances 

policiais: personagens como bandidos irrecuperáveis, grã-finos corruptos, detetives 

disfarçados e ardilosos. O cenário dos crimes e das investigações, juntamente com 

esses ingredientes é, para Lajolo, o principal atrativo do gênero policial. A história de 

Gustavo Flávio, um bem-sucedido escritor em Bufo e Spallanzani, é vista pela autora 

como um “excelente suspense”, pois “o livro trata com ironia seu próprio mundo. Cita 

a torto e a direito, desmancha mitos e satiriza a má vontade com que a crítica 

costuma tratar escritores bem-sucedidos no mercado” (id, ibid.). A relação da obra 

de Rubem Fonseca com a série social é fator de consentimento quase majoritário 

para grande parte da crítica e da história literária. Massaud Moisés, por exemplo, 

identifica nos romances de Fonseca um “realismo feroz, cruel, violento, que não 

teme recorrer ao palavrão mais contundente, ao baixo calão, para se exprimir” 

(MOISÉS, 2001, p. 377). Nesse sentido, a sensação de “ser puxada para a 

realidade” de Lajolo enquanto leitora e sua identificação com a obra de Fonseca não 

são arbitrárias se considerarmos a consolidação do romance policial ambientado em 

um contexto brasileiro, representando a difícil realidade nas grandes cidades.36 

 Em Memórias de Aldenham House, a mescla entre política, assassinatos, 

média e intriga são os principais ingredientes deste romance que fez com que o 

autor ganhasse “muitos pontos” com ela (CPQ, p. 25). Lajolo afirma que ao ler o 

                                                           
35

 Sobre a relação da série literária com a social e o posicionamento de Lajolo, ver item 2.1.3, quando 
discorro sobre a filiação da autora a Antonio Candido. 
36

 O interesse de Lajolo pela realidade urbana concretizou-se em uma experiência primeira enquanto 
ficcionista alguns anos mais tarde. Em 2002, a autora publicou um romance infanto-juvenil intitulado 
Destino em aberto, no qual narra a história de Bilac, um menino de rua envolvido com o tráfico de 
drogas que perdera o pai e outros companheiros no mundo do crime. 
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romance de Antonio Callado sentiu-se vingada da discriminação que sofrem leitores 

de histórias de detetives: “uma das personagens explica que à culpa política da 

Inglaterra pelo imperialismo na América Latina soma-se a culpa estética pela 

invenção do romance policial. Não é uma divertida leitura política de teoria literária?” 

(id., ibid.). É o autêntico depoimento de uma leitora37 de romances policiais face ao 

preconceito que sofrem alguns leitores desse gênero em determinados círculos. 

Nesse aspecto, Lajolo caracteriza-se como uma leitora incomum ao assumidamente 

declarar que, por gostar desse gênero, encontra-se diante de um ponto de reflexão, 

tendo em vista sua condição de profissional da leitura: 

A relação do romance com outros media dá o que falar, e talvez seja 
preocupação de tempo integral para alguém como eu que, à 
identidade de leitora, soma também a de profissional de leitura. O 
que dizer ao respeitável público que – por exemplo, sob a máscara 
de jovens alunos – me aguarda do outro lado da mesa? [...] Neste 
belo livro de Callado, a infiltração da literatura em e pelas outras 
mídias se dá por diversas vias. O que sugere a complexidade 
crescente de um mundo – o nosso – no qual a literatura, em 
particular o romance, olha para outras linguagens com olhos 
atônitos...  
É exatamente por ser atônito que este olhar cria problemas para 
formas mais tradicionais de leitura literária... Onde o bom romance? 
E onde o resto? (aliás: qual resto...?), sobretudo na pós-modernidade 
periférica, como se diz ser a brasileira? 
Que cada leitor responda por si (CPQ, p. 26). 

 Assim, pese a estranheza de certas predileções da autora, obras canonizadas 

pela crítica também têm seu espaço no cânone pessoal de Lajolo. Inocência, do 

Visconde de Taunay, é uma delas. Não que esse romance do século XIX tenha 

muito a dizer sobre a realidade urbana do século XX ou seja considerado por ela um 

dos melhores romances que já leu, mas sim por ter exercido uma função de 

iniciação na formação dessa leitora. A primeira vez que se recorda ter lido um 

romance teria sido por ordem de uma professora de português do ginásio: “Não sei 

se aquilo de que me lembro hoje foi mesmo o começo verdadeiro. Foi em algum 

momento do ginásio que li do começo ao fim um romance: Inocência, de Taunay” 

(CPQ, p. 15). Até então, para ela a leitura era algo doméstico, pois desde muito nova 

diz ser acostumada a ler: Monteiro Lobato38, as aventuras de Tarzan, “os volumes 

                                                           
37

 Não uma simples leitora – para além de todas as suas credenciais, Lajolo também é pesquisadora 
Sênior do CNPq.  
38

 Aqui uma primeira menção direta a Monteiro Lobato, escritor que Marisa Lajolo lera na infância e que 
mais tarde se tornou principal objeto de estudo da autora no âmbito da literatura brasileira. Em certo 
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da Biblioteca das Moças, o Sítio do Picapau Amarelo, as florestas africanas, castelos 

e cidades europeias constituíam a geografia romanesca que preenchia meus 

momentos livres” (id., p. 16). Uma colega “chata e rica” (id., p. 15) homônima ao 

título do romance de Taunay, remetia Lajolo a pensar que o livro fosse “uma chatice” 

(id., ibid.). Bem pelo contrário, a autora considera esse livro o seu iniciador no 

mundo dos romances. 

 Após a leitura de Taunay, outros romances vieram ao longo da vida da autora. 

Diferentemente do drama em Inocência ou das situações cotidianas e violentas de 

Rubem Fonseca, Lajolo encontra em Lygia Fagundes Telles aquilo que considera 

“um exercício constante de aprender a ser mulher” (CPQ, p. 18). Para uma mulher 

que viveu nos anos 1960 e possivelmente presenciou a luta das mulheres por 

direitos irrestritos e paridade, uma autora do porte de Lygia Fagundes Telles muito 

tem a dizer sobre a condição feminina e o exercício cotidiano de ser mulher. Nesse 

ponto, a presença de As meninas (1973) e As horas nuas (1989) no cânone pessoal 

da autora, mais uma vez, reafirma a tríade obra-mundo-leitor. Sobre As meninas, a 

vida das três mulheres engajadas em suas ocupações e seus problemas fez com 

que a autora se “apaixonasse” (CPQ, p. 18) pela história: “Três mulheres jovens que 

dividiam a tarefa de narrar, como dividiam as vocações de suas vidas: Lia fazia 

política, Ana Clara era drogada, e Lorena rica e intelectual. Achei o máximo” (id., 

ibid.). Já em As horas nuas, teria sido a protagonista Rosa Ambrósio a personagem 

que arrebatara Lajolo: “Rosa Ambrósio, a protagonista alcoólatra, é uma artista com 

a carreira em declínio e com um grande amor perdido. Vai-se construindo a história 

aos poucos, juntando pedaço com pedaço, montando a narrativa sinuosa que 

continua seguindo a vontade de confessar da protagonista” (id., ibid.). 

 Logo, a realidade mimetizada pela literatura produzida por Lygia Fagundes 

Telles – tão compatível com o momento histórico vivido pelas mulheres na segunda 

metade do século XX – ratifica o título do capítulo: Lajolo lê Telles porque, para além 

de qualquer juízo estético ou canônico, é mulher, e os romances escritos por essa 

autora dialogam diretamente com o sujeito social que Marisa Lajolo é39 – mulher, 

intelectual e brasileira, uma pessoa que presenciou a ditadura militar ao longo dos 

                                                                                                                                                                                     
momento do livro, a autora relata: “Com a maior má vontade comecei a leitura do romance de Visconde 
de Taunay, de quem eu nunca tinha ouvido falar: Visconde, para mim, é o de Sabugosa” (CPQ, p. 16). 
39

 No terceiro capítulo a autora dedica exclusivamente ao tema “ler e escrever no feminino”. Ver item 
2.2.1 desta dissertação. 
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anos 60 e 70 – em seu período mais problemático. Nesse aspecto, marcam essa 

leitora as obras Zero e Dentes ao sol, de Ignácio de Loyola Brandão: “Seu romance 

Zero chegou às minhas mãos com os atavios de obra censurada: tão perigosa, que 

tinha sido editada primeiro na Itália e só depois no Brasil” (CPQ, p. 19). Zero causou 

um estranhamento incomum para Lajolo,  

despreparada para o radicalismo que encontrei na história. Loyola 
soube dar voz a todos os desencontros e descompassos que 
vivíamos nos anos 70 brasileiros, o que já não era pouco. E fazia 
isso numa linguagem pouco usual no romance-denúncia: o livro tinha 
desenhos, páginas em coluna dupla, frases montadas com palavras 
desarticuladas, capítulos em alternativas, pontuação diferente... (id., 
ibid.). 

A contestação dos valores estéticos e políticos em todos os níveis foi algo que 

prendeu a autora do início ao fim na leitura do romance de Loyola Brandão. Essa 

experiência de encantamento foi repetida mais tarde, em 1996, a partir da leitura de 

Dentes ao sol, romance do mesmo autor. 

Por fim, o gaúcho Luis Antonio de Assis Brasil e o paranaense Roberto 

Gomes são os dois autores da região sul que fazem parte do cânone pessoal da 

autora. Em relação ao primeiro, diz ser um de seus “escritores-de-fé [...], de quem 

acho que li tudo, sempre renovadamente encantada” (CPQ, p. 22). A relação entre 

história e ficção é o mote que conduz os romances assinados por esse autor, o que 

semeia uma dúvida: posso ou não posso acreditar na História das histórias que ele 

conta?” (id., ibid.). Nesse aspecto, referência a lugares reais e imaginários que se 

entrecruzam já é uma característica na produção de Assis Brasil. Refere-se ao 

romance A margem imóvel do rio, último publicado pelo autor anterior à publicação 

de Como e por que ler o romance brasileiro. Sobre esse romance, ela questiona: 

“Será que existiu mesmo no Rio de Janeiro uma Casa de Pompas Fúnebres 

denominada Pacheco & Filhos e uma loja chamada La Mode de Paris? E será 

também verdade que existiu no interior gaúcho uma estância de nome Porteira de 

Ferro e um Hotel Paris em Porto Alegre? (id., p. 23). Já sobre Roberto Gomes, não 

se diz uma leitora assídua do autor, mas dedica duas páginas somente para falar 

sobre o romance Memórias alegres de um cadáver, ambientado em uma 

universidade brasileira. O intertexto com a machadiana Memórias póstumas de Brás 

Cubas e a possibilidade de um tom satírico ensaiada pelo título foram o que mais 
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chamaram a atenção de Lajolo antes da leitura. A história de um bibliotecário-

fantasma que assombra os estudantes de uma universidade, as reuniões de 

colegiado e a realidade cotidiana das instituições universitárias são os componentes 

dessa história que a autora diz ter “adorado cada página do livro” (p. 20). O estilo 

campus novel presente nesse romance brasileiro o ineditiza em uma ambientação 

até então não encontrada em seus antecessores:  

A história passa-se numa universidade, o que é de grande 
originalidade na tradição brasileira: alguns autores ingleses, 
capitaneados pelo imperdível David Lodge – tinham me iniciado no 
sofisticado humor da campus novel. E eu agora encontrava em 
Roberto Gomes um similar nacional, à altura do melhor artigo made 
in England, sob medida e embrulhado para presente (LAJOLO, 2004, 
p. 20). 

Logo, a partir da leitura do primeiro capítulo, é possível compreender o 

destaque de temas que abundam nas obras elencadas: anos 70; ser mulher; vida 

universitária; cânone literário; romances policiais; violência urbana; história – sete 

temas correlatos aos romances que a autora descreveu ao longo do primeiro 

capítulo. Sete capítulos de um livro orientado por recortes específicos. Uma leitora 

credenciada e um livro com uma linguagem hedônica em mãos: o romance brasileiro 

comentado a partir dos interesses e paixões de uma leitora deles. 

 

2.1.2  A formação de leitores no Brasil oitocentista 
 

Os textos mais enriquecedores são aqueles que, ao confrontarem o 
leitor com a diferença, permitem-lhe se descobrir outro.  

Vincent Jouve 

 

 

Se no capítulo intitulado “Como e por que leio o romance brasileiro” Marisa 

Lajolo dá voz a uma parte mais subjetiva e pessoal de si, em “O romance e a leitura 

sob suspeita” o que se percebe é o oposto: no capítulo dois, quem fala é a 

experiência profissional da autora. É o cerne do limite que une a leitora de romances 

policiais e femininos à profissional da leitura. E no que tange a esse aspecto, o de 

ser uma profissional da leitura, a abordagem e o percurso do folhetim na sociedade 

brasileira pode dizer muito ao observador sobre o lado profissional de Marisa Lajolo. 
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Autora de diversas publicações e estudos no âmbito da história da leitura e da 

formação de leitores40, nesse capítulo Marisa Lajolo traz ao seu leitor um apanhado 

bastante abrangente sobre uma forma de manifestação romanesca pouco 

convencional nos dias de hoje. Ao discorrer sobre a afirmação do romance como 

gênero de grande força, a autora volta-se para a aliança entre o jornal e o texto 

ficcional, publicado em capítulos sob a forma de folhetim: “No final do século XVIII e 

começo do XIX, para um jornal conseguir anúncios, ele precisava dispor de leitores. 

[...] mais leitores = mais anunciantes = mais dinheiro; menos leitores = menos 

anunciantes = menos dinheiro” (LAJOLO, 2004, p.36)41. 

Assim, tendo como zênite um número maior de anunciantes, os jornais teriam 

investido fortemente na contratação de bons romancistas para acolher um número 

satisfatório de leitores. O ardil era justamente o caráter de continuidade presente 

nesse tipo de manifestação: “Publicados aos pedaços, os folhetins mantinham os 

leitores em suspense por muitos e muitos números do jornal. Quem queria ler o 

folhetim assinava o jornal ou inscrevia-se em um gabinete de leitura” (p. 36). 

Lajolo evoca a experiência relatada no longínquo Como e por que sou 

romancista, de José de Alencar, no qual o autor afirma ter sido um assíduo 

frequentador de gabinetes de leitura. Trazer o depoimento de Alencar é um reforço 

retórico que vai aos poucos corroborando as informações apresentadas no livro: 

Em férias no Rio de Janeiro tomei uma assinatura em um Gabinete 
de Leituras que então havia à Rua da Alfândega, e que possuía 
copiosa coleção das melhores novelas e romances até então saídos 
dos prelos franceses e belgas. Devorei os romances marítimos de 
Walter Scott e Cooper, um após outro; passei aos do Capitão Marryat 
e depois a quantos se tinham escrito desse gênero, pesquisa em que 
me ajudava o dono do gabinete, um francês, de nome Cremieux, se 
bem me recordo, o qual tinha na cabeça toda a sua livraria 
(ALENCAR, 1990, p. 50-51, apud LAJOLO, 2004, p. 34). 

                                                           
40

 Em parceria com a professora Regina Zilberman (UFRGS), Marisa Lajolo encabeçou as principais 
publicações voltadas ao estudo da história da leitura e formação de leitores: A formação da leitura no 
Brasil (2009), Das tábuas da lei à tela do computador (a leitura em seus discursos) (2009), Literatura 
infantil brasileira: história e histórias (2010), A leitura rarefeita: livro e leitura no Brasil (2002), O preço 
da leitura (2001) e Um Brasil para crianças (1993). 
41

 Quanto a esse aspecto, (re)ver a relação entre sistemas mencionada ao longo do primeiro capítulo 
desta dissertação. Teóricos como Sigfried Schmidt, Niklas Luhmann e Ernst von Glasersfeld possuem 
estudos substanciais sobre a série literária em comunicação com a social. 
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O grande boom do folhetim no Brasil teria ocorrido nas primeiras décadas do 

século XIX42. Lajolo relembra que este produto tinha a mulher como público-alvo. Os 

títulos dos periódicos brasileiros publicados na década de 20 e 30 daquele século 

são exemplos que reafirmam essa tese: um dos jornais chamava-se O Espelho 

Diamantino (1827), enquanto outro era conhecido como A Mulher do Simplício - A 

Fluminense Exaltada (1832). Aqui um marco de surgimento da imprensa feminina no 

Brasil. Assim, segundo a autora, traduzidos do francês ou escritos em território 

nacional, “os folhetins de jornal tinham algumas especificidades que também 

favoreciam a criação e o fortalecimento de um público leitor” (p. 37). Um desses 

fatores destacados pela autora é o que ela chama de “leitura parcelada, aos 

pedaços” (id., ibid.): ao deixar sempre um gancho no final de cada capítulo, a 

estrutura folhetinesca, para além de constituir-se em uma leitura barata, também 

fazia com que o leitor mantivesse um hábito de leitura: “Diferentemente do jornal, o 

livro sugere leitura ininterrupta, talvez de difícil concretização pelo público da pré-

história do romance” (id., ibid.). 

Entre os autores que garantiam “vendas espetaculares” para os jornais 

franceses e brasileiros, Lajolo destaca Alexandre Dumas Filho (França 1824-1895), 

com sua aclamada A dama das camélias; Eugène Sue (França, 1804-1857), com Os 

mistérios de Paris e O judeu errante; e Ponson de Terrail (França, 1804-1857), com 

a série de aventuras Rocambole, todos estes com êxitos de grande repercussão na 

sociedade em que eram publicados. Um dos fatores sociais evidenciados nessa 

pesquisa de fonte apresentada por Lajolo é o fato de os romances serem publicados 

em sua língua original. Em um país com independência recente do domínio europeu, 

é interessante notar como o idioma de Napoleão Bonaparte vigorava entre a elite 

intelectual e financeira da ex-colônia portuguesa43. Nesse sentido, Lajolo constata 

que não somente os capítulos eram publicados em francês, mas também os 

anúncios. Em citação direta, traz um recorte do ano de 1844 do Jornal do 

Commercio: 

                                                           
42

 Em Folhetim - uma história (São Paulo: Companhia das Letras, 1996), Marlyse Meyer apresenta 
um completo estudo sobre o folhetim em sua matriz francesa e mais tarde no Brasil.  
43

 No item 1.1.2, ao discorrer sobre a História das Mentalidades, apresento o texto intitulado “História 
Literária e História das Mentalidades”, de Friederike Meyer. O aporte que conjuga estruturas textuais 
às estruturas mentais é uma alternativa interessante ao observar este período da história expresso 
nos folhetims publicados no Brasil oitocentista. 
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Mlle. Edet prévient messieurs les abonnés de son cabinet de lecture 
qu’elle vient de recevoir par le navire Le génie, la neuvienne et 
dernière partie des Mystères de Paris y compris Gerosltein, par M. 
Eugène Sue [...]   
Soa estranho o francês do texto? Mas naquele tempo era assim 
mesmo, em francês (CPQ, p. 37). 

“Língua chique no século XIX” (id., ibid.), o francês foi um idioma importado 

pelo Brasil assim como os livros que vinham da França: “A influência da França era 

de tal monta que se pode dizer que a França dominava o mercado de livros no 

Brasil. Em outros números do mesmo jornal há anúncios em português, mas que 

também atestam a preferência do mercado pela mercadoria made in France” (id., 

ibid.). Nesse aspecto, percebe-se uma forma coerente de (re)conhecer 

determinadas estruturas textuais semânticas relacionadas às estruturas mentais de 

um grupo específico – no caso da literatura brasileira, o público letrado da sociedade 

carioca da primeira metade do século XIX –, tal como sugere a teórica alemã 

Friederike Meyer (1996, p. 217).  

Outro fator que colaborou para o sucesso do romance em folhetim na 

sociedade era o baixo custo se comparado ao livro. Era uma alternativa barata ao 

ser impresso em papel de qualidade inferior e encadernado sem luxo: “Para se ter 

uma ideia de custos, em 1847 um exemplar encadernado e ilustrado de Os Lusíadas 

era vendido a 4$000, enquanto, dez anos mais tarde, cada exemplar de O Guarany, 

de José de Alencar, custava a metade do preço, ou seja, 2$000” (CPQ, p. 38). Em 

relação à dificuldade da popularização do hábito de leitura, a autora aponta o 

obscurantismo da política cultural portuguesa como fator determinante para a 

chegada tardia dos gabinetes de leitura no Brasil. Enquanto na Inglaterra já havia 

biblioteca circulante em 1725 – mais especificamente no balneário de Bath –, no 

Brasil os gabinetes de leitura chegaram quase um século depois: “As leis coloniais 

proibiam a existência da imprensa, isto é, era proibido produzir jornais e livros 

durante os primeiros 300 anos de domínio português” (id., p. 39-40). 

As tentativas de burla às proibições também são registros históricos 

memoráveis. Um dos casos é o de Isidoro da Fonseca, português que se transferira 

para o Rio de Janeiro com sua tipografia em 1747, onde conseguiu “imprimir alguns 

livrinhos” (idem), mas foi recambiado para Lisboa tempos depois, com todo o seu 

equipamento. A proibição da imprensa no Brasil perdurou ainda para além de 
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cinquenta anos, quando então aportou em solo brasileiro a esquadra portuguesa no 

ano de 1808 com a famosa biblioteca dos reis, com “tipos e máquinas impressoras 

que o governo português havia comprado” (CPQ, p. 41). Pese a chegada da corte 

no Brasil e uma política de imprensa menos obscura do que a anterior, no Brasil 

pós-1808, segundo Lajolo, havia um sistema escolar muito precário e a leitura não 

era um costume arraigado na população. Assim, jornais como o Correio Braziliense, 

criado por José Hipólito da Costa e com circulação de 1808 a 1822, não contribuíam 

para a formação de leitores.  

Nada havia em suas páginas que amenizasse o peso das matérias 
que o compunham. Também A Gazeta do Rio de Janeiro, 
contemporânea sua e uma espécie de Diário Oficial de seu tempo, 
dispensava os folhetins, sendo a maior parte de seu espaço 
dedicada à publicação dos atos do governo.  
Esta imprensa punha em circulação textos que pediam e provocavam 
reflexão, polêmica e informação, componentes bem distintos da 
rapidez e do envolvimento da leitura folhetinesca (CPQ, p. 41). 

O período de transição que se instalou com a chegada inesperada das 

tipografias e impressoras reais não se prolongou muito, e pouco tempo depois, 

apesar da densidade das primeiras publicações, já havia um público leitor 

inicialmente formado. Foi nessa brecha que entrou o folhetim no horizonte de leitura 

dos brasileiros: “nos arredores de 1830, quando a história de Olaya e Júlio é 

anunciada como novela nacional nas páginas de O Beija Flor, jornal carioca do 

século XIX” (CPQ, p. 44). Aqui se situa a publicação do primeiro folhetim nacional. O 

passo do primeiro folhetim ao primeiro romance deu-se em 1844, com a publicação 

de A moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, obra que a autora caracteriza 

como o “primeiro romance brasileiro moderno” (id., ibid.).  

Além de discorrer sobre o folhetim, nesse capítulo Lajolo apresenta nas 

páginas 41 e 42 uma tabela que vai do ano de 1799 a 1871, com dados relativos à 

população brasileira, à tiragem dos romances, principais publicações de 

determinados anos e também o preço de cada publicação. Nesse aspecto, mais um 

indício que leva o observador rumo ao âmago da profissional que esta investigadora 

da leitura é. Com relação a isso, o capítulo dois é completamente elucidativo, 

principalmente quando se deseja lançar um olhar sobre as escolhas teóricas e 

filiações da autora. Este é o próximo tópico a ser abordado.  
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2.1.3 Uma função social para o romance 

 

Onde quer e como quer que se leia um bom romance, 
acabamos entrando nele, vivendo nele. É por isso que se lê 
romance: para viver por empréstimo, e nesta vida emprestada 
aprender a viver.  

Marisa Lajolo 

 

“O romance e a leitura sob suspeita” é o título que denomina o segundo 

capítulo de Como e por que ler o romance brasileiro. Nesse espaço, pouco favorável 

ao exercício confessional ego-histórico, são ressaltadas questões tocantes ao papel 

da literatura: afinal, para que ler? A relação que a obra estabelece com o leitor é um 

dos estágios iniciais da discussão que, em um de seus pontos altos, retoma o 

aspecto pragmático da literatura ao longo da história: afinal, há intenções 

subjacentes no mundo faz-de-conta da ficção? Se sim, quão interessante pode ser 

declará-las? Esse capítulo surge como um exercício reflexivo sustentado em bases 

acadêmicas consolidadas. 

O capítulo inicia-se com a frase que nomina o livro, aqui em forma 

interrogativa: “Como e por que ler o romance brasileiro?”. Sem rodeios, a autora 

responde: 

Ler de muitos jeitos, ler de qualquer jeito, mas, sobretudo, ler porque 
é excelente leitura.  
Lê-se romance em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer 
posição. Em casa, na praia, no escritório e na escola. De manhã, de 
tarde, de noite. Em ônibus, avião, metrô. De pé ou sentado, bebendo 
refrigerante ou comendo pipoca... Mas, onde quer e como quer que 
se leia um bom romance – brasileiro ou não –, acabamos entrando 
nele, vivendo nele.  
É por isso que se lê romance: para viver por empréstimo, e nesta 
vida emprestada aprender a viver (CPQ, p. 27-28). 

Aos leitores acostumados com a obra de Marisa Lajolo, uma primeira quebra 

de expectativas. Conhecida entre o público universitário também por conduzir o leitor 

a significar suas próprias experiências44, em Como e por que ler o romance 

brasileiro Lajolo descomplexifica os “comos” e “por quês” incitados no título. O 

primeiro ponto que ressalta é a questão do acesso: ler romances é uma alternativa 

viável porque existem inúmeras bibliotecas, livrarias, salas de leitura, pontos de 

                                                           
44

 Em O que é literatura? não há uma resposta direta que responda à pergunta do título. A resposta 
se constrói a partir da leitura integral do livro. 
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locação de livros e bancas de jornal ao dispor do grande público. Refere-se a uma 

suposta “sedução” (id., p. 28) que os livros exercem sobre o seu público-alvo. O 

aspecto que seduz à primeira vista é o título, afinal “títulos têm sempre a função de 

seduzir leitores” (id., ibid.). Mediante a vasta oferta que se tem, o título constitui um 

primeiro atrativo: “Quem seria a misteriosa Madame Pomery que dá nome a um 

romance de Hilário Tácito? O que se passa nas Nove noites (Bernardo Carvalho) 

que merece ser contado em um livro? O título é uma espécie de rede de pescar 

leitores” (id., ibid.). 

Se o romance inicialmente atrai o leitor pelo título – seja o leitor sofisticado ou 

não – esse mesmo romance, na acepção expressa pela autora, deve cumprir uma 

função. Diferentemente da epopeia, que narra feitos heroicos, da poesia lírica, que 

expressa dramas íntimos, ou do teatro, que representa as emoções, o romance 

inicialmente teria nascido com uma função aparentemente pouco nobre: “divertir 

seus leitores” (CPQ, p. 30). Segundo a autora, a aliança com o ócio e o prazer não 

proporcionou ao romance um percurso fácil: 

Nascido da transformação de outras formas literárias, ele começou 
plebeu e democrático. Trouxe para os livros a vida doméstica 
cotidiana, amores e problemas com os quais os leitores podiam se 
identificar. Nasceu representando a vida de pessoas comuns, 
parecida com a de seus leitores. Por isso ele popularizou e 
democratizou a leitura e, com ela, a literatura. [...] Lendo, o leitor 
esquece da sua vida e envolve-se na vida das personagens que 
participam da história. Em alguns romances, o leitor se enfronha em 
cenários e ações diferentes de seu cotidiano. Em outros – quando 
ações, cenários e personagens são os de seu cotidiano – o leitor vive 
o que já conhece, mas de um outro ponto de vista. Por isso o 
romance diverte. E também educa. Educa no varejo e no atacado, 
nos sentidos menores e maiores da palavra educação (CPQ, p. 30). 

Ao afirmar que, além de entreter, o romance também educa, Lajolo ratifica 

uma primeira tese ensaiada no capítulo inicial: lá, ela expressa que para si a leitura 

deve fazer a diferença – “se não faz, adeus” (id., p. 14). Apesar de não haver nada 

de criticável nessa afirmação, ao conjugá-la com o ideal “educativo” que a autora 

enxerga como uma das funções do romance, é possível apreender um 

posicionamento ideológico no discurso que profere. Em escrita de histórias da 

literatura, este é um ponto nevrálgico. Schmidt (1996) questiona: “Como podemos 

avaliar as implicações políticas, ideológicas, poéticas e metodológicas que 

regulamentam a escrita de uma história da literatura?”. Evidentemente que o 
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posicionamento escancarado não faz com que o livro destoe do modelo em que está 

incorporado. Ao contrário, Lajolo coloca-se na condição de leitora e profissional de 

leitura, e não por isso desprovida de posicionamento teórico e ideológico orientado, 

evidentemente, por escolhas. Essas escolhas, por outro lado, orientam o modo 

como determinados temas serão tratados, como o caso da relação entre o romance 

e a sociedade. 

Ao longo do tempo essa relação, com não rara frequência, foi observada por 

importantes estudiosos tanto da Literatura como dos estudos sociais. No Brasil, um 

texto referência é utilizado como parâmetro mesmo após cinquenta anos desde a 

sua publicação: “A literatura como sistema”, de Antonio Candido. Nele, Candido 

considera a relação interpessoal do texto literário em suas mais distintas esferas, 

realizando distinções e apontamentos que caracterizam uma tese que significa a 

noção de Literatura. 

Esse texto constitui um primeiro esclarecimento na introdução do livro 

Formação da literatura no Brasil: momentos decisivos. Candido acredita ser de 

fundamental importância delinear o sentido em que se toma a palavra formação, 

assim como a razão de se qualificar como decisivos os momentos estudados. Para 

tanto, distingue manifestações literárias “de literatura propriamente dita”, o que 

considera um sistema de obras ligadas por denominadores comuns, que permitem 

reconhecer as notas dominantes de uma fase. Não se trata de uma complexa teoria 

formulada – como os caminhos trilhados por Niklas Luhmann ou Itamar Even-Zohar 

na abordagem do sistema –, mas sim de um esclarecimento que vem a nortear tudo 

o que se veio a entender por “Literatura” após a publicação da obra, na década de 

quarenta. Embora os méritos de Candido sejam inegáveis, a ampla disseminação e 

adoção dessa tese em âmbito (inter)nacional envolve também motivos político-

institucionais, seja a ocorrência destes por questões geoestratégicas, de amplo 

domínio cultural, ou até mesmo de legado, como no caso de discípulos como 

Roberto Schwarz e a própria Marisa Lajolo. 

Para Candido, pensar a Literatura enquanto aspecto orgânico da civilização 

pressupõe meditar sobre alguns pontos. São eles: 
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A existência de um conjunto de produtores literários, mais ou menos 
conscientes do seu papel; um conjunto de receptores, formando os 
diferentes tipos de público, sem os quais a obra não vive; um 
mecanismo transmissor (de modo geral, uma linguagem, traduzida 
em estilos), que liga uns a outros. O conjunto dos três elementos dá 
lugar a um tipo de comunicação inter-humana, a literatura, que 
aparece, sob este ângulo como sistema simbólico, por meio do qual 
as veleidades mais profundas do indivíduo se transformam em 
elementos de contato entre os homens, e de interpretação das 
diferentes esferas da realidade (CANDIDO, 2009, p. 25). 

Essa organicidade só ocorre quando a atividade de um determinado conjunto 

de escritores de um período se integra no sistema referido (a tríade composta pelo 

conjunto de produtores, um mecanismo transmissor e um público receptor). Ao se 

integrar em um determinado sistema, Candido afirma a ocorrência de um fenômeno 

que alcunha de “transmissão da tocha entre corredores” (id., ibid.), o que, segundo o 

autor, assegura no tempo o movimento conjunto, definindo os lineamentos de um 

todo:  

É uma tradição, no sentido completo do termo, isto é, transmissão de 
algo entre os homens, e o conjunto de elementos transmitidos, 
formando padrões que se impõem ao pensamento ou ao 
comportamento, e aos quais somos obrigados a nos referir, para 
aceitar ou rejeitar (id., ibid.). 

Candido afirma que, sem essa tradição, não há literatura como fenômeno de 

civilização. Já em relação às obras que não se enquadram nessa dinâmica, chama-

as de manifestações literárias. De acordo com o autor, essas representações 

isoladas se dão em fases iniciais, quando a não organização é frequente em 

decorrência da imaturidade do meio, o que dificulta a formação de grupos, a 

elaboração de uma linguagem própria e o interesse pelas obras: 

Isto não impede que surjam obras de valor – seja por força da 
inspiração individual, seja pela influência de outras literaturas. Mas 
elas não são representativas de um sistema, significando quando 
muito o seu esboço. São manifestações literárias, como as que 
encontramos, no Brasil, em graus variáveis de isolamento e 
articulação, no período formativo inicial que vai das origens, no 
século XVI, com os autos e cantos de Anchieta, às Academias do 
século XVIII. Período importante e do maior interesse, onde se 
prendem as raízes da nossa vida literária e surgem, sem falar dos 
cronistas, homens do porte de Antônio Vieira e Gregório de Matos 
(CANDIDO, 2009, p. 26). 
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A teoria esboçada por Candido exclui Gregório de Matos de forma indireta. 

Apesar da permanência do autor baiano na tradição local de seu estado, Candido 

afirma que Mattos não existiu literariamente em perspectiva histórica até o 

Romantismo, quando foi descoberto, pois não influíra na formação do sistema 

literário ao longo dos anos, tendo permanecido obscuro e desconhecido45. 

Mas o que apontamentos que direcionam rumo a uma teoria do sistema e 

também a questões político-institucionais teriam a ver com o tópico ao qual se 

propõe abordar aqui, uma função social para o romance? Esta digressão rumo à 

teoria de cunho sociológico de Antonio Candido se justifica em face da filiação 

identitária recorrente nas páginas de Como e por que ler o romance brasileiro. No 

capítulo 2 Lajolo afirma que “o romance se articula com a sociedade pela qual 

circula, que o produz e o consome. Isto é, tem tudo a ver com a sociedade que o 

escreve e lê” (CPQ, p. 30). Nesse aspecto, não só a simples identificação com a 

tríade na qual um dos suportes é o leitor, mas sim a identificação com um sistema 

simbólico mencionado por Candido em A literatura como sistema, um sistema por 

meio do qual “as veleidades mais profundas do indivíduo se transformam em 

elementos de contato entre os homens, e de interpretação das diferentes esferas da 

realidade” (CANDIDO, 2009, p. 25)46. 

As esferas da realidade às quais se refere Candido se fazem perceptíveis 

quando Lajolo discorre sobre os propósitos da leitura: subjazem no romance, afinal, 

propósitos de teor moral ou ideológico? Os romances mais antigos, segundo a autora, 

não faziam segredo algum a respeito de seus propósitos educativos. Este é o caso de 

Tereza Margarida da Silva e Orta (São Paulo, 1712 – Lisboa, 1793), autora de um dos 

livros mais populares de seu tempo. Sobre As aventuras de Diófanes, publicação de 

1777, Orta é bastante clara em relação aos propósitos de seu texto: 

[...] procuro infundir nos ânimos [...] o amor da honra, o horror da 
culpa, a inclinação às ciências, o perdoar a inimigos, a compaixão da 
pobreza, e a constância nos trabalhos, porque foi só este o fim, que 
me obrigou a desprezar as vozes, com que o receio me advertira a 
própria incapacidade (ORTA, apud CPQ, p. 31). 
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 Contra-argumentando Candido, Haroldo de Campos publicaria anos mais tarde O sequestro do 
barroco na formação da literatura brasileira ― o caso Gregório de Mattos. 
46

 Sob orientação de Antonio Candido de Melo e Souza, Marisa Lajolo defendeu em 1975 a 
dissertação de mestrado intitulada Teoria literária e ensino de literatura. Em 1980, também sob 
orientação de Candido, defendeu a tese Usos e abusos da literatura na escola. Ambos os títulos 
foram obtidos na Universidade de São Paulo (USP). 
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No tocante à abordagem desse ponto, fica claro o posicionamento de Lajolo 

referente aos atributos educativos do romance. Nesse sentido, discorre sobre a 

função educativa do romance manifesta de formas menos explícitas do que no 

romance de Orta. As estratégias educativas aprimoradas em manifestações sutis se 

deram paralelamente à coexistência da função primeira do romance: entreter de um 

modo especial, “simultaneamente intelectual e emocional” (CPQ, p. 32). 

Assim, Lajolo mostra que ao longo da história da literatura brasileira o 

romance foi um importante instrumento de disseminação de ideologias na sociedade 

em que circulava. Um exemplo interessante que traz é a experiência presente no 

romance A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, livro publicado em 1875 que 

constituiu peça fundamental na campanha abolicionista. Nele, Guimarães encarnou 

o arquétipo do vilão em Leôncio – um senhor de escravos que maltratava a 

protagonista da obra, uma escrava branca. Leôncio foi antipatizado por todos os 

leitores tal como o autor pretendera47. 

Outro romance que envolveu a questão racial foi publicado anos mais tarde 

no século seguinte: O presidente negro (1926), de Monteiro Lobato: ao atualizar as 

discussões sobre o preconceito racial, Lobato inventou um enredo passado nos 

Estados Unidos do século XXIII: “Na história, um negro é eleito presidente e a 

população branca, não admitindo ser governada por ele, toma medidas que 

justificam o subtítulo da obra: O choque de raças” (CPQ, p. 32)48. 

Josué Montello e Conceição Evaristo são autores que se encaixam nesse 

recorte: em relação ao primeiro, Lajolo discorre sobre o romance Os tambores de 

São Luís (1975), obra que narra os tensos momentos do movimento abolicionista 

maranhense: “Conta uma bela história que faz todo mundo acompanhar, com o 

coração na mão [...]. De novo, quem lê precisa pensar e tomar partido: a História 

que se estuda na escola conta histórias como a deste romance?” (CPQ, p. 32). 

                                                           
47

 Anos mais tarde, com a mobilização de outros setores da sociedade e a adesão da massa 
intelectual, a escravidão foi abolida. Um exemplo cabal do poder ideológico de intelectuais do porte 
de Bernardo Guimarães. 
48

 Em nota de apresentação de O presidente negro (1979, 13ª ed.) consta: “Monteiro Lobato talvez 
não tenha imaginado coisas, e sim apenas antecipado coisas” (p. 5). O conserto do mundo pela 
eugenia, o ajuste do casamento por meio das “férias conjugais”, a criação da cidade de Erópolis e o 
teatro onírico são algumas das “antecipações” que Lobato teria previsto em 1926. Já a eleição do 
primeiro presidente negro estadunidense dera-se antes do que imaginara Lobato: em 2009, Barack 
Obama, havaiano com ascendência queniana, tomou posse, rompendo tabus em um país marcado 
por um histórico de violência contra negros por grupos racistas como a Ku Klux Klan. 
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Relativamente a Conceição Evaristo, Lajolo diz que apresenta a “voz negra feminina 

da autora” (id., ibid.) em Ponciá Vicêncio (2003), uma história de família que gira em 

torno de uma estatueta de barro, uma história que faz o leitor “perguntar-se por que 

vozes negras foram por tanto tempo caladas na expressão da identidade negra. Por 

quê?” (CPQ, id.)49. 

Todos esses romances intimam seus leitores a posicionar-se criticamente 

frente ao que lêem. A diferença é que esses autores não anunciam suas pretensões. 

Esse é um diferencial ressaltado por Lajolo, um algo a mais em relação aos 

propósitos explícitos de Tereza Margarida, que visava a inculcar valores também. A 

problemática da influência sempre foi um dos grandes entraves no percurso do 

romance, o que angariou a esse gênero popular uma extensa horda de opositores. 

Segundo Lajolo, perguntavam-se os seus críticos no século XVIII: “será que, 

fazendo a cabeça de quem lê, este novo gênero não faz mal aos leitores, e 

sobretudo às leitoras? Tinha gente que achava que sim, que fazia ou que poderia 

fazer muito mal” (CPQ, p. 33). 

No romance brasileiro, a censura e a restrição à liberdade de expressão são 

temas que se registram no já citado Inocência, de Taunay (1872) e em A normalista, 

de Adolfo Caminha (1893): 

Nestas duas histórias a leitura feminina é criticada e criminalizada. O 
pai de Inocência não quer que a filha aprenda a ler para que ela não 
leia romances nem escreva bilhetes ao namorado. E no romance de 
Caminha, Maria do Carmo – a normalista que dá nome ao livro – 
desafia o conservadorismo da sociedade em que vive, lendo 
escondida livros que ela mesma considera escabrosos e que 
escandalizam seus professores. Mas o grande público, e talvez 
principalmente o público feminino, nunca deu ouvidos aos críticos: 
amava de paixão aquelas histórias compridas, cheias de 
personagens, de lances de destino, de aventura, de morte e de 
descobrimentos (CPQ, p. 33-34). 

Não muito diferentemente do âmbito ficcional, a experiência de repressão 

também se fez presente na realidade e Lajolo retoma dois acontecimentos 

importantes, um na França e outro no Brasil, ambos no século XIX. Ao publicar 

Madame Bovary, em 1857, Gustave Flaubert foi processado, acusado de atentar 

                                                           
49

 Esse romance de forte apelo social aborda a subalternidade humilhante à qual os negros libertos 
eram submetidos. A protagonista é uma versão resignada do avô: enquanto este se inconformava 
com a perda dos filhos, Ponciá agradecia a Deus por perdê-los para que não vivessem a mesma vida 
miserável que ela. 
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contra a moral e os bons costumes, por seu romance ter como protagonista uma 

mulher adúltera. Para defender-se, Flaubert utilizou as palavras do poeta francês 

Baudelaire, “afirmando que seu romance, ao contrário do que diziam seus 

acusadores, defendia valores ‘corretos’, já que no final do livro a adúltera de sua 

história... ooooops! Não adianto mais para não entregar o suspense, entregando o 

desenlace” (CPQ, p. 35)50. Já no Brasil, a experiência foi vivenciada pelo 

maranhense Aluísio Azevedo, que após publicar O mulato (1881) recebeu violenta 

crítica do jornal do clero maranhense, que, “pela pena de Euclides Faria, destilou 

raiva e preconceito, desafiando o romancista: Precisamos de braços e não de prosas 

em romances. À lavoura, meu estúpido, à lavoura” (CPQ, id.). Esse episódio, segundo 

a biografia do autor, teria culminado na mudança dele para o Rio de Janeiro: 

O episódio é emblemático e ilustra exemplarmente situações vividas 
pelos autores censurados. Censurados, porque de briga. E 
exatamente porque se rebelaram e brigaram, romancistas e 
romances conseguiram sobreviver aos censores. Chegaram até nós 
e muito provavelmente chegarão aos nossos tatara tatara tataranetos 
(CPQ, p. 35). 

Ao longo da história das Histórias da Literatura, o historicismo, tal como foi 

concebido no século XIX, predominou por anos a fio. Conforme Lee Patterson (2005, 

p. 48), a debilidade crucial dessa forma de se observar o fenômeno literário esteve 

diretamente ligada a fatores como a dependência a um modo de explicação 

mecanicista de causa e efeito. Do século XIX ao XXI muitas coisas mudaram na 

forma de lidar com determinados problemas no âmbito da metateoria. No mercado 

editorial brasileiro, Como e por que ler o romance brasileiro surge como ponto de 

transcendência e abertura de portas a um estilo que se apresenta renovado. À parte 

de qualquer historicismo com propósitos científicos emprestados das ciências 

naturais, os dois primeiros capítulos se mostram importantes por apresentar um 

discurso que reconhece o leitor como pilar fundamental na constituição do fenômeno 

literário. Ao buscar em si um ideal de leitora e ao considerar a história do romance 

como a história dos leitores do romance, Lajolo evoca sua experiência enquanto 

profissional da leitura para reafirmar seus objetivos retóricos que não avançam além 

do propósito norteado no título do livro: dos comos e porquês de se ler o romance 

brasileiro. 
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 Nesse recorte mais uma estratégia: ao discorrer sobre um tema interessante, Lajolo incita seu leitor 
a buscar o final do romance de Flaubert a partir da própria leitura. 
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2.2 Organicidade e coerência  

 

Nesta parte, observo os capítulos 3 e 4 de Como e por que ler o romance 

brasileiro, salientando importantes apontamentos instigados pela leitura. Neles, 

questões de ordem sistêmica compatíveis com o nosso tempo: Após anos de 

repressão, afinal, qual o lugar da mulher na história da literatura brasileira? Quantos 

brasis cabem em uma literatura que se diz nacional? Em que medida a crítica 

contemporânea está disposta a contemplar além do cânone patriarcal instaurado? 

 

2.2.1 O lugar da mulher na literatura brasileira 

 

Entregue a Adão para ser a sua companheira, Eva é a perdição do 
gênero humano; querendo vingar-se dos homens, os deuses pagãos 
inventam a mulher, sendo Pandora a primeira a nascer dessas 
criaturas, a que desencadeia todos os males de que padece a 
humanidade.  

Simone de Beauvoir 

 

Em história da literatura, há muito se advoga por uma ruptura da hierarquia de 

valores que serve de fundamento ao sistema tradicional. No olho desse furacão se 

encontram grupos minoritários que politicamente lutam por maior participação e 

reconhecimento. Muito antes das contendas travadas após a revolução feminista 

dos anos 60, isolados acontecimentos vinham demarcando momentos de 

insatisfação. No rol dos autores mais importantes da literatura universal, Virginia 

Woolf pronunciou uma palestra perante a Sociedade das Artes, em Newnham, e a 

de Odtaa, em Girton, em outubro de 1928, que viria mais tarde a ser publicada com 

o título de Um teto todo seu. Nela, Woolf levanta a possibilidade de Shakespeare ter 

tido uma irmã: “Permitam-me imaginar, já que é tão difícil descobrir fatos, o que teria 

acontecido se Shakespeare tivesse tido uma irmã maravilhosamente dotada, 

chamada, digamos, Judith” (WOOLF, 2005, p. 56). Shakespeare aprendera latim ao 

sabor do conhecimento de intelectuais do porte de Ovídio, Virgílio e Horácio, 

estudava gramática e lógica. Seu gosto pelo teatro prontamente fez com que o 

dramaturgo se mudasse para Londres e por lá triunfasse. Entrementes, sua irmã 

possuidora da mesma genialidade  
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permanecia em casa. Era tão audaciosa, tão imaginativa, tão ansiosa 
por ver o mundo quanto ele. Mas não foi mandada à escola. Não 
teve oportunidade de aprender gramática e lógica, quanto menos ler 
Horácio e Virgílio. Pegava um livro de vez em quando, talvez algum 
do irmão, e lia algumas páginas. Mas nessas ocasiões, os pais 
entravam e lhe diziam que fosse remendar as meias ou cuidar do 
guisado e que não andasse no mundo da lua com livros e papéis. 
Com certeza, falavam-lhe com firmeza, porém bondosamente, pois 
eram pessoas abastadas que conheciam as condições de vida para 
uma mulher e amavam a filha – a rigor, é bem mais provável que ela 
fosse a menina dos olhos do pai. Talvez ela rabiscasse algumas 
páginas às escondidas no depósito de maçãs do sótão, mas tinha o 
cuidado de ocultá-las ou atear-lhes fogo. Cedo, porém, antes de 
entrar na casa dos vinte anos, ela deveria ficar noiva do filho de um 
negociante de lã da vizinhança. Reclamou do casamento, que lhe era 
odioso, e por isso foi duramente surrada pelo pai. Depois, ele parou 
de repreendê-la. Implorou-lhe, em vez disso, que não o magoasse, 
não o envergonhasse nessa questão do casamento. Ele lhe daria um 
colar de pérolas ou uma linda anágua, disse, e havia lágrimas em 
seus olhos. Como poderia ela desobedecer-lhe? (WOOLF, 2005, p. 
59-60). 

Diferentemente do desfecho da trajetória de Shakespeare, um triunfo 

universalmente (re)conhecido, a irmã imaginária criada por Woolf não gozara do 

mesmo fim. Pensada enquanto mulher dotada de inteligência e audácia criativa até 

então inimaginável, Judith mudara-se para Londres a fim de tentar a sorte. Lá, não 

conseguira obter êxito em nenhuma atividade, tamanho desfavorecimento por 

carregar em si o estigma do sexo de Eva. Sem glórias acumuladas em um mundo 

sem oportunidade para a genialidade feminina, por fim “matou-se numa noite de 

inverno, e está enterrada em alguma encruzilhada onde agora param os ônibus em 

frente ao Elephant and Castle” (WOOLF, 2005, p. 61). Essa pequena anedota 

constitui o recorte de uma insatisfação já existente em tempos em que pouco se 

falava em igualdade. Na cultura ocidental, os exemplos se multiplicam e outras 

autoras aguerridas empenham-se na luta por mais espaço. Publicações como O 

segundo sexo, de Simone de Beuvoir, vão ao encontro do tema. 

No território da História da Literatura, a impetuosidade não é menor. Ria 

Lemaire, em ensaio intitulado “Repensando a História Literária”, aponta questões que 

ainda hoje motivam tensões na história literária tradicional. Antes de trazer à luz 

parte dessas questões, cabe ressaltar alguns pontos convergentes em Como e por 

que ler o romance brasileiro: o capítulo 3 é exclusivamente dedicado ao tema “Ler e 

escrever no feminino”. O papel da mulher em âmbito ficcional (inclusive na literatura 



78 
 

escrita por homens), a mulher enquanto razão primeira da existência do romance 

(por participar protagonicamente enquanto receptora), e, por fim, a mulher enquanto 

produtora do texto literário. Não se trata de fazer justiça à mulher, mas sim creditar a 

ela o papel que de fato ocupa em uma história do romance brasileiro. Na cena 

intelectual brasileira, é evidente que esse reconhecimento se distingue, visto que 

paradigmaticamente outras obras similares pouco tributo dedicaram ao tema51. 

A História Literária, segundo Ria Lemaire, da maneira como vem sendo 

escrita e ensinada na sociedade ocidental moderna, constitui um fenômeno 

“estranho e anacrônico” (1999, p. 58). Por manter valores não condizentes com as 

expectativas de nossos contemporâneos, a história literária se constitui como um 

fenômeno duplicado em dois segmentos, comparáveis à genealogia nas sociedades 

patriarcais do passado: 

a sucessão cronológica de guerreiros heroicos; a sucessão de 
escritores brilhantes. Em ambos os casos, as mulheres, mesmo que 
tenham lutado com heroísmo ou escrito brilhantemente, foram 
eliminadas ou apresentadas como casos excepcionais, mostrando 
que, em assuntos de homem, não há espaço para mulheres 
"normais". [...] Podemos observar ainda outra preocupação comum 
aos dois tipos de historiografia. Ambas apresentam suas genealogias 
como uma tradição única e ininterrupta e desqualificam, isolam ou 
excluem, como marginais ou inimigos, indivíduos que, por uma razão 
ou por outra (ideias, raça, sexo, racionalidade) não se adequam ao 
sistema construído. A genealogia e a história literária criam a ilusão 
de uma só história, de uma única tradição genealógica a cada versão 
da história literária (LEMAIRE, 1994, p. 58-59). 

Ao lançar um olhar sobre a História da Literatura que se escreveu ao longo 

dos últimos dois séculos, é possível detectar abundantes exemplos de histórias 

enquadradas nesse molde explanado por Lemaire52. Estudiosos do porte de Jauss, 

Schmidt, Gumbrecht, Glasersfeld e Iser buscaram problematizar histórias literárias 

escritas sobre a égide desse suposto sumo poder. Face à crítica, não soa utópico 

pensar Como e por que ler o romance brasileiro como uma resposta direta às 

                                                           
51

 No âmbito da história da literatura existem publicações relevantes: em 1999, Zahidé Muzart 
organizou um compêndio intitulado Escritoras brasileiras do século XIX, trabalho resultante de valiosa 
pesquisa de fonte primária. Mais tarde, em 2003, Luiz Rufatto assinou a obra 25 mulheres que estão 
fazendo a nova literatura brasileira, livro que reúne textos inéditos de 25 escritoras que começaram a 
publicar prosa de ficção a partir de 1990. Devido ao sucesso dessa primeira antologia, um ano depois 
o autor trouxe ao público reunião de textos intitulada + 30 mulheres que estão fazendo a nova 
literatura brasileira. 
52

 Na cena nacional, desde o alemão Bouterwek, passando por Sílvio Romero e José Veríssimo até 
chegar à História da Literatura brasileira, de Carlos Nejar, inúmeras histórias literárias se enquadram 
em um dos dois tipos citados por Lemaire. 
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expectativas de nosso tempo, ao menos em relação a diversos pontos criticados 

pelos mais importantes estudiosos da Teoria da História da Literatura. 

Soma-se às características anteriormente evidenciadas o espaço dedicado 

exclusivamente à mulher, independente do papel que esta ocupe – seja ele ficcional 

ou real. O terceiro capítulo inicia-se com uma epígrafe retirada do conto “O 

comprador de fazendas”, integrante do livro Urupês, de Monteiro Lobato:  

Zilda [...] caiu de cama, febricitante. Encovaram-se-lhe as faces. 
Todas as passagens trágicas dos romances lidos desfilaram-lhe na 
memória; reviu-se na vítima de todos eles. E dias a fio pensou no 
suicídio. Por fim habituou-se [...] e continuou a viver. Teve azo de 
verificar que isso de morrer de amores, só em Escrich (LOBATO, 
1966, p. 246-247, apud CPQ, p. 46). 

Na ficção, as mulheres de Machado de Assis, de Joaquim Manuel de Macedo, 

de Álvares de Azevedo, de Clarice Lispector, de Alina Paim, de Nélida Piñon, de Ana 

Luiza de Azevedo Castro e de Rachel de Queiroz são as escolhidas pela autora 

como representantes do gênero feminino. Lajolo começa discorrendo sobre Helena, 

personagem homônima ao romance de Machado de Assis publicado em 1876. A 

personagem ilustra os limites estabelecidos pelo sistema patriarcal em vigência no 

Brasil da segunda parte do século XIX, “que tratava mulheres como cidadãs de 

segunda classe [...] as mulheres liam pouco, [...] mas liam, como faz Helena” (CPQ, 

p. 46-47). Em seguida, traz uma citação na qual a personagem afirma ter furtado um 

livro do irmão, o romance Manon Lescault (1787), de Bernardin de Saint-Pierre. O 

diálogo transmite ao leitor os limites estabelecidos: “– Esquisito, não? Quando 

percebi que o era, fechei-o e lá o pus outra vez. – Não é livro para moças solteiras” 

(ASSIS, 1962, p. 291, apud CPQ, p. 47). 

 Segundo Lajolo, assim como nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil a 

mulher foi fundamental para a consolidação da literatura como leitura de massa: 

Assim, não obstante o severo e magro regime de leitura e de escrita 
a que eram submetidas as brasileiras – maiores e menores de idade –, 
na primeira metade do século XIX, elas também viraram o jogo e o 
romance tornou-se, efetivamente, um gênero feminino, inaugurando-
se com uma história do tipo perfil-de-mulher (CPQ, p. 48). 

Corrobora essa afirmação o livro A Moreninha, história publicada em um 

“ambiente mais modernizado, com mulheres mais desenvoltas e dispondo de um 
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número respeitável de leitores” (id., ibid.). Sucesso estrondoso de público, a obra de 

Joaquim Manuel de Macedo obteve três edições sucessivas e também uma 

publicação em Portugal. Lajolo considera que talvez a tropicalização da heroína 

tenha sido responsável pela permanência da obra até hoje na cultura e na literatura 

brasileira, sendo leitura sugerida no currículo escolar e adaptada para outros meios, 

como o cinema e a televisão. A autora questiona: “será que uma protagonista 

moreninha, em substituição às tradicionais pálidas e loiras, não falava mais alto ao 

coração do leitorado brasileiro?” (CPQ, p. 49). Por ser uma autêntica filha da terra, a 

protagonista de Macedo atrai o leitor por sua “pele morena e cabelo escuro [...], um 

bem-vindo abrasileiramento da beleza feminina” (id., ibid.). Além disso, o papel 

predominante que na história desempenham as mulheres é outro motivo apontado 

pela autora como possível razão para o sucesso do livro. D. Ana, personagem avó 

da protagonista, é uma senhora sábia e de muita leitura, que diz ter lido um best-

seller de seu tempo, Direito das mulheres e injustiça dos homens. 

A propósito, o livro Vindication of the Rights of Women (1792), de Mary 

Wollstonecraft (título original do livro que a personagem D. Ana lera em A 

Moreninha) constitui um dos momentos de insatisfação mencionados anteriormente: 

nele, a educação é defendida como instrumento para a emancipação feminina. 

Lajolo cita a versão brasileira do livro, assinada por Nísia Floresta Brasileira 

Augusta, e discorre sobre questões ligadas ao assunto mulher e leitura:  

Muitos romances brasileiros, nas entrelinhas da história, contam a 
história da leitura feminina. Neles encontramos situações que deixam 
a leitora em uma posição meio criminalizada, como se ler romances 
condenasse a mulher ao banco dos réus (CPQ, p. 51). 

Como discorrer sobre a mulher na literatura escrita por homens não é o único 

objetivo, Lajolo evoca a experiência de uma das autoras mais aclamadas pela crítica 

literária: Clarice Lispector. A obra escolhida é A hora da estrela, a qual Lajolo afirma 

ser “um de seus mais instigantes livros” (id., ibid.). A inclusão de Lispector em uma 

lista de mulheres que produzem literatura brasileira é parte de um processo no qual 

se visa a perceber a mulher em um devir temporal não somente como consumidora, 

mas também como produtora de romances. Nesse aspecto, o feeling com que a 

autora constitui a personagem Macabéa é um dos pontos altos do romance. Nele, 

uma retirante alagoana passa a viver no Rio de Janeiro, uma cidade que é “toda 
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feita contra ela” (LISPECTOR, 1977, p.19, apud CPQ, p. 51). Macabéa é datilógrafa, 

profissão que não inspira nenhuma habilidade construtiva, estando condicionada 

apenas a reproduzir “mecanicamente a escrita alheia” (CPQ, p. 52). A 

automatização desse processo53, tornado involuntário graças à repetição, vai 

contribuir para a diluição do próprio self54 de Macabéa. 

Uma das citações recortadas por Lajolo expõe com bastante clareza o 

condicionamento da personagem: “Havia coisas que não sabia o que significavam. 

Uma era efeméride. E não é que seu Raimundo só mandava copiar com sua letra 

linda a palavra efeméride ou efeméricas? Achava o termo efemérides absolutamente 

misterioso” (LISPECTOR, 1977, p. 49, apud CPQ, p. 52). Para Lajolo, ao ser narrado 

por um personagem homem e também por trazer a cultura letrada para tantas 

passagens da história, o livro recoloca e atualiza a relação mulher/romance. Ao 

longo do tempo a literatura se constituiu como palco de uma revolução cultural e a 

mulher se encontra no centro desse espetáculo: 

De consumidora de romances a produtora deles, e ainda que 
inventando narradores masculinos, as mulheres percorreram um 
longo caminho. Começou com as sinhazinhas do século XIX, que 
entremeavam crochê com leituras, e chegou até as muitas escritoras 
que hoje ocupam espaços institucionais de literatura, recebem 
prêmios internacionais e – o que é mais importante – ganham espaço 
nas prateleiras de bibliotecas e livrarias e corações de leitores e 
leitoras. Em 1977 – ano de publicação de A Hora da Estrela –, o 
campo literário já estava aberto a mulheres, e a própria Clarice já era 
uma das grandes damas de nossas literatura (CPQ, p. 53-54). 

Lajolo relembra que, antes de Lispector ter sido consagrada pela crítica e 

pelos leitores, outra autora foi muito significativa no começo do século XX: a 

sergipana Alina Paim (1919-1963). Militante comunista, Paim publica em 1950 o 

romance intitulado A hora próxima, em que o assunto principal é a primeira greve 

ferroviária paulista, evento na qual as mulheres protagonizaram a luta, “colorindo as 

reivindicações com seus lenços vermelhos e com a companhia das crianças” (CPQ, p. 

54). O livro vendeu cerca de dez mil exemplares, tornando-se um reconhecido êxito. 
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 A automatização de atividades cotidianas desenvolvidas por mulheres claricianas foi um dos pontos 
abordados no ensaio de minha autoria “Laços que agrilhoam: a simbologia do eu e a condição 
feminina em dois contos de Clarice Lispector”, publicado na revista Desenredos (MACHADO, 2012).  
54

 Termo moderno utilizado na psicologia que corresponde ao eu-superior, a um estado de 
consciência que condiciona o indivíduo em direção à sua verdadeira vontade. 
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Sobre a incursão da mulher em espaços a que até então tinham pouco 

acesso, Lajolo relembra as autoras brasileiras que conquistaram ingresso na 

Academia Brasileira de Letras: Rachel de Queiroz (1977), Dinah Silveira de Queiroz 

(1980), Lygia Fagundes Telles (1982), Nélida Piñon (1989) e Ana Maria Machado 

(2003). Sobre Nélida Piñon, discorre a respeito do romance Tebas de meu coração 

(1974), história repleta de inventividade, surpresas e simbolismos (CPQ, p. 55). Por 

fim, direciona para o encerramento do capítulo com a experiência de duas autoras 

que escreveram em tempos distintos: Ana Luíza de Azevedo e Rachel de Queiroz. 

Sobre a primeira, destaca o romance intitulado Dona Narcisa de Villar (1859), que a 

autora publicou sob o pseudônimo de Indígena do Ypiranga. Personagens mestiças, 

lendas locais, amores impossíveis são os componentes desse romance que muito 

tem a dizer sobre o tema que Lajolo propõe como pauta: 

Um último aspecto que merece atenção no romance de Ana Luíza é 
o fato de leitura e escrita comparecerem em pontos fundamentais 
dele, como se a história do romance também fizesse parte da história 
que o livro conta. O idílio de Narcisa e Leonardo espelha-se nas 
histórias que a moça lê para seu apaixonado, reforçando a tradição 
romanesca na qual a leitura faz parte do clima de amores e sedução. 
Ou seja: o romance fala de si mesmo, trazendo para suas páginas 
leitores e leituras, envolvidos e envolventes (CPQ, p. 57). 

Por último, ao mencionar Rachel de Queiroz, relembra o romance Memorial 

de Maria Moura, história da qual retira uma passagem que diz respeito ao tema 

mulher e leitura. Para Lajolo, assim como sua personagem, Rachel de Queiroz 

também enfrentou e venceu desafios: “Primeiro, o desafio de escrever num cenário 

masculino, como era o da literatura brasileira que recebeu seu romance O Quinze 

nos anos 30 do século passado” (CPQ, p. 60). O outro desafio teria sido sua 

indicação para a Academia Brasileira de Letras. Lajolo associa a história do romance 

à história de Sherazade, personagem de As mil e uma noites, que adiava a morte 

devido ao seu talento em contar histórias. Lajolo salienta ainda que a presença da 

mulher no romance – lendo-o, escrevendo-o ou protagonizando-o – não apenas deu 

voz à metade da humanidade que permanecia calada ao tempo em que as letras 

eram território exclusivamente masculino, mas também deu vida e fôlego longo ao 

romance, gênero “por excelência da modernidade” (id., p. 61). A partir da leitura 

desse capítulo, uma pergunta torna-se menos obscura e mais tangível: afinal, qual o 

lugar da mulher na literatura brasileira? Lajolo mostra que o romance brasileiro 
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constitui-se exatamente de matéria heterogênea e não-uniforme: um território em 

que há espaço para abarcar a dimensão político-cultural desta terra chamada Brasil. 

 

2.2.2 Chão brasileiro nas páginas do romance  

 

A conscientização dos problemas nos historiadores literários vem 
continuamente crescendo, particularmente sob a influência da crítica 
veemente por parte da ciência da história, da teoria da literatura e, 
não por último, por parte de suas próprias fileiras.  

Gebhard Rush 
 
 

Intitulado “O Brasil no mapa do romance”, o quarto capítulo de Como e por 

que ler o brasileiro traz alguns (bons) exemplos de como o romance brasileiro 

passou a tornar-se de fato nacional, mostrando as primeiras emergências de 

paisagens e cores locais. Assim como os três primeiros capítulos do livro, o quarto 

também surpreende ao elencar obras a partir de um recorte pouco usual. Aportes 

voltados a uma história total, pautada em processos transformativos descritos a 

partir de periodização, são manifestações cada vez menos usuais em histórias da 

literatura. Em Interesses e paixões: histórias de literatura, Heidrun Krieger Olinto 

problematiza essa questão a partir de um olhar crítico: “A legitimação dos modelos 

de periodização adotados em histórias da literatura tradicionais baseia-se na 

convicção de que ocorrem transformações concomitantes de fenômenos 

heterogêneos no interior de uma mesma dimensão temporal” (1996, p. 17). Olinto 

traz a experiência de um dos expoentes da Nova História praticada na França, 

François Furret, que distingue as formas de operar incomuns entre os historiadores 

tradicionais e os não-tradicionais:  

Enquanto o historiador antigo organiza o seu saber sobre certos 
períodos a partir de esquemas unificadores como o Zeitgeist55, o 
historiador atual atomiza a construção de seu objeto em frações tão 
distintas e minúsculas que compromete a pretensão clássica da 
história como apropriação global (OLINTO, id., ibid.). 

Se concatenar obras simplesmente a partir da periodização constitui um 

recorte considerado pretensioso pela metateoria, o historiador literário atual imbui-se 
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 Conceito alemão que se refere ao espírito do tempo. Wolfgang Goethe definia Zeitgeist como um 
conjunto de opiniões que dominam um momento específico da história e que, sem que nós nos 
apercebamos – de modo inconsciente, determinam o pensamento de todos os que vivem num 
determinado contexto. Ver: BROZEK; MASSIMI, 2002.  
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de outros critérios norteadores. Nesse capítulo Marisa Lajolo se vale de uma 

estratégia que seleciona obras a partir de uma linha que as perpassa: a paisagem 

nacional. Sem comprometimento com uma sequência necessariamente cronológica, 

Lajolo coloca obras como Capão Pecado e Cidade de Deus em convívio com outras 

como A Moreninha e Memórias póstumas de Brás Cubas. 

“Cidade e campo, litoral e interior, norte-sul-leste-oeste” (CPQ, p. 63). O 

quarto capítulo inicia-se com uma chamada: a palavra de ordem na literatura 

brasileira era abrasileirar. Uma empreitada assumida por notáveis como José de 

Alencar, José Lins do Rego, Erico Verissimo e Jorge Amado56. Grande parte das 

obras mencionadas nesse capítulo são ambientadas na cidade considerada a 

primeira candidata a estrear nas páginas do romance nacional: Rio de Janeiro, então 

capital do país. De forma generalizada, o Rio de Janeiro exercia um fascínio 

incomum sobre os não-cariocas. Esse fascínio foi parar nas páginas da comédia 

Juiz de paz na roça, de Martins Pena (1825-1848): a personagem Aninha descreve 

de forma idealizada e fantasiosa a Cidade Maravilhosa. Lajolo salienta que a 

ambientação das paisagens cariocas em romances teria chegado tarde, visto que 

antes disso outras histórias escritas por aqui preferiam cenários internacionais, como 

a corte de Lisboa no romance O aniversário de D. Miguel em 1828, de João Manuel 

Pereira da Silva: “Se há uma cidade grande e majestosa, que reúna em seu seio 

tudo o que pode encantar os sentidos, tudo o que pode cativar a imaginação, é sem 

dúvida Lisboa” (apud CPQ, p. 65). As paisagens estrangeiras em romances escritos 

no Brasil dão espaço para Lajolo tecer comentários singulares. Menciona Paulo 

Coelho como autor que “patrocina viagens inesquecíveis por charmosas cidades 

europeias e recantos do Oriente” (CPQ, p. 66)57. 

Uma das primeiras referências à paisagem carioca pode ser encontrada no 

romance A Moreninha. Lajolo salienta a preocupação do narrador ao falar sobre o 

lugar de forma reticente: “A ilha de... foi sempre identificada como a de Paquetá, 

                                                           
56

 Em afinidade com esse tema, em uma abordagem de teor mais sincrônico, Regina Zilberman 
discorre sobre o projeto nacionalista romântico encabeçado por intelectuais do porte de Gonçalves de 
Magalhães, Araújo Porto-Alegre e Torres-Homem. Ver: “O Regionalismo na literatura brasileira”, in 
ZILBERMAN, 1992.  
57

 Uma menção atípica. É consensual no âmbito acadêmico que Paulo Coelho é um escritor non-
grato pela crítica literária. No âmbito das histórias da literatura, o autor foi estudado por Luciana 
Stegagno-Picchio, em História da literatura brasileira (1997), estudo de caso pouco recorrente. 
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“bucólico arrabalde carioca, provavelmente mais bucólico e mais arrabalde ainda 

quando A Moreninha começou a circular” (CPQ, p. 67). 

Com o passar do tempo, as reticências deram lugar a referências concretas a 

ruas, bairros e trajetos cariocas. Lajolo relembra as machadianas Memórias 

póstumas de Brás Cubas (1880) e Esaú e Jacó (1904). Além de Machado de Assis, 

a cartografia carioca no romance brasileiro ganhou um toque original em Manuel 

Antônio de Almeida com suas Memórias de um sargento de milícias, obra publicada 

em folhetins entre 1852 e 1853: 

Acompanhando a vida de um sargento de milícias, o livro leva seu 
leitor a passear pelo Rio de Janeiro do tempo do rei, isto é, o Rio da 
primeira década do século XIX, quando a corte portuguesa lá se 
fixou. A divertida história é pontuada de malandragem e picardias, 
passa-se em diferentes bairros populares, cheios de figuras e 
espetáculos bem brasileiros. A cena na qual Leonardo busca 
remédio para seus males amorosos, por exemplo, transcorre no 
mangue e sugere rituais pouco ortodoxos ambientados em zona bem 
afastada do centro chique do Rio de Janeiro (CPQ, p. 70). 

Em sintonia com o tema, Lajolo ressalta que os principais autores-cartógrafos 

do Rio de Janeiro romanesco são migrantes: “José de Alencar veio do Ceará e 

Aluísio Azevedo do Maranhão. Estes dois escritores celebraram como poucos o 

coração carioca da cidade do Rio de Janeiro” (CPQ, p. 71). O fascínio que o Rio de 

Janeiro exercia sobre os não-cariocas foi expresso “com muita propriedade” (id., 

ibid.) no romance Lucíola, publicado em 1862 por José de Alencar. Na voz de Paulo, 

o narrador da história amado por Lúcia, Alencar descreve o clima urbano que o Rio 

de Janeiro oferecia aos que vinham de fora, especialmente para os provincianos:  

A corte tem mil seduções que arrebatam um provinciano aos seus 
hábitos e o atordoam e preocupam tanto, que só ao cabo de algum 
tempo o restituem à posse de si mesmo e ao livre uso de sua 
pessoa. Assim me aconteceu. Reuniões, teatros, apresentações às 
notabilidades políticas, literárias e financeiras de um e outro sexo; 
passeios aos arrabaldes; visitas de cerimônia e jantares obrigados; 
tudo isso encheu o primeiro mês de minha estada no Rio de Janeiro. 
Depois desse tributo pago à novidade, conquistei os foros de 
cortesão e o direito de aborrecer-me à vontade (ALENCAR, s/d, p. 
16, apud CPQ, p. 71). 

Com o passar dos anos outros espaços urbanos foram ganhando lugar no 

romance. Lajolo traz alguns exemplos que vieram na esteira do que Manuel Antônio 

de Almeida fizera em Memórias de um sargento de milícias. Outras geografias e 
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pequenas populações também tiveram seu espaço, e o universo dos empregados, 

dos pequenos funcionários, dos carregadores braçais e até mesmo dos 

desempregados também teve lugar nas páginas da literatura que se estava 

escrevendo. Um dos grandes expoentes nesse âmbito é O cortiço, do “corajoso 

romancista Aluísio Azevedo” (CPQ, p. 73) autor que estrutura uma história 

entrelaçada pela pobreza, pelo desemprego, por sonhos, mortes e amores e com 

fortes doses de violência. Tudo isso no ano de 1890: “Nesse clima e nesse espaço 

não há lugar para gestos finos e comércio elegante, como as mesuras e 

mercadorias que se encontravam na rica rua do Ouvidor” (id., ibid.). Ao retratar um 

ambiente urbano explosivo e forte, Azevedo ficcionaliza a realidade de indivíduos 

que dependem de um único sujeito para trabalhar, comer e viver: “Uma triste e 

pálida antecipação do que é a questão da moradia urbana hoje” (id., ibid.). 

Seguindo no tema da diversidade espacial no romance oitocentista, Lajolo 

aporta em O Ateneu, de Raul Pompéia, publicado em 1888. “A história passa-se no 

ambiente fechado de um internato que, ao que ensinam os pesquisadores da 

história literária, foi inspirado numa escola que realmente existiu e desfrutava de 

prestígio entre a elite da época” (CPQ, p. 74). A autora coteja o cortiço e o colégio, 

recordando que da mesma forma que o primeiro é um espaço recortado de uma 

sociedade, o segundo também o é, visto que nele circulam crianças separadas de 

suas famílias e professores e funcionários igualmente isolados do mundo. Segundo 

a autora, ao segregar suas personagens, “o romance urbano parece favorecer o 

mergulho no interior delas” (id., ibid.). 

Prossegue a multiplicação dos olhares sobre a cidade: em 1901, Júlia Lopes 

de Almeida publica A falência. Retrata um Rio de Janeiro pouco maravilhoso, 

desmanchando “completamente a idealização da paisagem carioca” (CPQ, p. 77-

78). A desglamurização é tanta que as personagens perdem suas respectivas 

identidades, sendo substituídas pelos ofícios que exercem:  

Os trabalhadores se deixam confundir com seus instrumentos de 
trabalho (ferragens e rodas) e mesmo com animais; dissolvem-se em 
epítetos genéricos como carroceiro, carregador, cocheiro, enquanto o 
nome próprio é reservado à denominação da casa comercial (CPQ, 
p. 78).  
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Em um estilo similar ao de A falência, Lajolo relembra o romance de Lima 

Barreto intitulado Recordações do escrivão Isaias Caminha, de 1909. Após um 

excerto que narra a decepção da personagem ao deparar-se com a cidade hostil, diz 

a autora: “Ao contrário do elogio à paisagem, o trecho de Lima Barreto registra o 

desencanto. Trata-se de novo – como com o Paulo, de Lucíola – da chegada de um 

migrante ao Rio de Janeiro e da frustração de suas expectativas” (CPQ, p. 79). 

Do Rio de Janeiro de belezas naturais e contrastes urbanos, Lajolo volta-se 

para São Paulo e escolhe quatro romances que bem definem a cidade que hoje é 

considerada o coração financeiro do Brasil: Memórias sentimentais de João Miramar 

de Oswald de Andrade, Amar, verbo intransitivo, de Mário de Andrade, Eles eram 

muitos cavalos, de Luís Ruffato, e Capão Pecado, de Ferréz: 

Demorou para que o romance vingasse na paulicéia. Foi preciso que 
chegassem imigrantes, que o café enriquecesse os paulistas, que a 
cidade se industrializasse e se desenvolvesse. Isto é, foi preciso que 
São Paulo virasse uma cidade grande. É o que acontece nos inícios 
do século XX e, então, a rua Direita, a rua São Bento, a avenida 
Paulista e o Brás também passam a abrigar histórias de amor e 
morte, paulistanizando o que, até então, havia sido monopólio 
carioca (CPQ, p. 79). 

A agilidade de Memórias sentimentais de João Miramar é um dos pontos que 

Lajolo destaca nesse romance de Oswald de Andrade: “O leitor percorre o cenário 

mutante, rápido, que parece apreendido por uma câmera fixada numa locomotiva ou 

num automóvel” (CPQ, p. 80). Mário de Andrade também é lembrado nesse recorte 

por apreender a geografia urbana de São Paulo em Amar, verbo intransitivo (1927), 

romance no qual figuram nomes de ruas e bairros, além de restaurantes e cinemas 

conhecidos na época: “O narrador, como andarilho sem rumo, faz o leitor 

acompanhá-lo no trajeto palmilhado por Carlos – o protagonista” (CPQ, p. 81). 

Antes de encerrar o capítulo, Marisa Lajolo relembra que ao longo do Brasil 

os romances urbanos se multiplicaram e não deixa de mencionar autores que se 

valem dos cenários de suas respectivas cidades, como Dyonélio Machado (Porto 

Alegre), Autran Dourado e Ciro dos Anjos (Belo Horizonte), e Milton Hatoun 

(Manaus). Ao mencionar a ocorrência de romance urbano em outros lugares do 

Brasil, Lajolo – mais uma vez – demonstra uma consciência construtiva bastante 

afinada com os parâmetros teóricos descritos no primeiro capítulo desta dissertação. 
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“Mas é também de Sampa (onde não por acaso essas maltraçadas estão sendo 

traçadas...) que vêm os dois últimos belos exemplos da mais nova geração deste 

romance que se iniciou na bucólica Paquetá, em meados do século XIX” (CPQ, p. 

83). Nesse aspecto, a consciência de espaço do observador: um observador 

inserido geograficamente no Sudeste brasileiro reconhece a livre escolha de duas 

obras advindas de sua realidade cultural e urbana58. 

Em Eles eram muitos cavalos, de Luiz Rufatto, os fragmentos se inter-

relacionam sem transição:  

O resultado dessa técnica é uma imagem bastante adequada para 
uma cidade cujos espaços urbanos não têm mais limite. Ninguém 
sabe mais onde acaba o centro e começa a periferia, onde os jardins 
acabam e onde se inicia a favela (CPQ, p. 83).  

Assim, para encerrar o quarto capítulo, Lajolo evoca o reconhecido Ferréz, 

autor de Capão Pecado. Nessa história urbana per se, Lajolo afirma que o autor 

“passa a limpo o modo de o romance representar a vida na periferia de uma cidade 

grande” (CPQ, p. 85). À obra de Ferréz são atribuídos elogios como “obra de arte 

com ele maiúsculo” (id., ibid.). A incursão dessa história em uma lista onde 

despontam os maiores cânones da literatura brasileira constitui uma verdadeira ode 

ao construtivismo e às discussões relativas ao cânone presenciadas na academia: 

afinal, quem decide o que é ou não canônico? 

 
 
2.2.3 Um lugar assegurado para o cânone? 

 

Se não temos um cânone literário único, mas muitos, se não há uma 
formação do cânone, mas processos constantes de seleção de 
textos, se não há nenhuma seleção baseada em um critério único e 
nenhuma forma de escapar da necessidade de selecionar, atacar o 
cânone é não entender o problema. 

Wendell V. Harris 
 
 

Os debates acerca do cânone literário constituem, no âmbito da academia, 

um emaranhado teórico que se desdobra em uma infinidade de questões. Ante esta 

constatação, partamos de uma definição básica: o termo cânone, segundo Massaud 
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 Em ensaio intitulado “O fazer historiográfico em Como e por que ler a poesia brasileira do século 
XX, de Ítalo Moriconi”, questiono o gentílico do título face à predominância da poesia modernista 
publicada exclusivamente no eixo RJ-SP-MG. Ver: MACHADO, 2011.  
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Moisés no Dicionário de termos literários, designa “as obras consideradas 

indispensáveis à formação dos estudantes [...] dos fundamentos ideológicos que 

sustentam a escolha de determinadas obras literárias para efeito pedagógico, como 

ocorre nas universidades norte-americanas” (MOISÉS, 2004, p. 65). Apesar da 

densidade insuficiente, essas duas definições permitem ao observador considerar ab 

initio que o cânone literário, para além de qualquer discussão, é produto de uma 

escolha. Em História da Literatura muito se discute sobre as subjacências que levam 

o historiador a determinadas escolhas. Em meio a tantas discussões, grupos 

singulares – como os que foram mencionados no item 2.2.2 –, aspiram a alçar 

lugares de maior destaque e reconhecimento. Seria dispersivo abordar aqui com 

maior amplitude as contendas que dominam esse cenário, mas, para que se 

compreenda a menção e o estudo de determinadas obras em Como e por que ler o 

romance brasileiro, antes é preciso dedicar atenção a alguns apontamentos 

discutidos no âmbito da Teoria da História da Literatura. 

Em artigo intitulado “Canonicity”, Wendell V. Harris, pesquisador vinculado à 

Universidade do Estado da Pennsylvania, aborda questões como seleção de cânone 

literário, função e variedades canônicas. O termo cânone literário, em primeira 

instância, se relaciona ao núcleo semântico da palavra grega kanon, que significa 

“regra”, “medida” e, por conseguinte, “correto” e “autorizado” (HARRIS, 1991, p. 1). 

Em consonância a esse sentido, o polêmico crítico literário estadunidense Harold 

Bloom afirma que o canônico nada mais é do que aquilo que se considera 

“obrigatório em nossa cultura” (BLOOM, 1994, p. 11). Afirmações como a de Bloom 

abrem a guarda para questionamentos que muitas vezes podem colocar 

determinadas escolhas em xeque: afinal, quem decide o que é ou não obrigatório? 

Que características únicas discriminam determinadas obras dentro de um sistema? 

Questionamentos como esses vêm na esteira do que a crítica entende como pós-

estruturalismo e são inúmeros os pontos nevrálgicos que essa crítica aponta. Nelly 

Novaes Coelho, em texto intitulado “O desafio ao cânone – consciência histórica X 

discurso em crise” (in CUNHA, 1999), aponta para uma possível ruptura de uma 

rígida hierarquia de valores, graças à ascensão de correntes teóricas como o 

Feminismo, o Neo-Historicismo e os Estudos Culturais em geral. 

Partindo do pressuposto de que todo cânone implica uma seleção, Harris 

aponta algumas considerações a respeito dos critérios de determinadas escolhas: 
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Descubrir los criterios utilizados a la hora de perfilar los cánones 
selectivos requiere tanta atención como descubrir las definiciones del 
término canon. Los criterios también tienden a superponerse y 
resulta difícil imaginar una selección que realmente se base en uno 
solo. Cualquier editor de una colección titulada “Writing by American 
Women, 1990” claramente debería aplicar otros criterios además de 
los que se explicitan en el título. Más aún, supuestos no reconocidos 
subyacen tanto a los criterios explícitos como a las intenciones no 
reconocidas (HARRIS, 1991, p. 6). 

A chave para a solução de problemas que se apresentam nesse âmbito está, 

segundo Harris, em pensar e analisar as funções que uma determinada seleção 

parecia pretender realizar. Harris cita Barbara Herrnstein Smith, que afirma: “toda la 

valorización de un texto literario es, en realidad, un juicio sobre lo bien que el texto 

satisface las necesidades cambiantes de los individuos y de las sociedades, es 

decir, lo bien que realiza funciones específicas” (SMITH, 1983, apud HARRIS, op. 

cit., p. 7). Para analisar os critérios sobre os quais parece se basear uma seleção, os 

críticos devem buscar determinadas funções, sem esquecer jamais que estas são 

reconhecíveis através de processos que se refletem em suas próprias e mutantes 

necessidades. Seguindo essa lógica, no caso de Como e por que ler o romance 

brasileiro, para se pensar determinadas escolhas feitas por Lajolo, antes de tudo é 

necessário considerar uma razão que precede a existência do próprio livro: a 

formação de leitores – atmosfera circundante a toda a série “Como e por que ler”59. 

Depositadas sobre esse motivo primeiro podem estar todas as escolhas retiradas de 

um paradigma composto por tudo o que já se produziu no âmbito romanesco 

nacional. 

Em Como e por que ler o romance brasileiro ocorre algo sintonizado ao que 

Harris chama de criação de marcos de referência comum. Ao longo dos séculos, a 

educação superior constituiu um diálogo contínuo entre o pensamento dos 

antepassados e o dos contemporâneos. Conforme Harris, se nós, os últimos, 

sabemos algo mais que eles, é porque aprendemos muito com eles. Harris evoca T. 

S. Eliot, que afirma que eles (os antigos) são aquilo que nós sabemos: 

“Naturalmente, podemos reaccionar en contra suya, y las reacciones no serán 

estériles si apuntan hacia una síntesis dialética” (ELIOT, 1981, p. 362, apud HARRIS, 

1991, p. 8). Na verdade, o que parece ser esforços para diluir o cânone atual são, 
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 Ver capítulo 3. 
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conforme Harris (id., ibid.), tentativas de estendê-lo para ampliar o nosso patrimônio 

e enriquecer a memória coletiva, isto é, o conhecimento e a consciência comum: 

La creación de marcos de referencia comunes. Es posible 
argumentar que no sólo cualquier canon particular es justificable sino 
que también algunos son necesarios para proporcionar puntos de 
referencia común. Si es verdad que toda interpretación de los textos 
depende de las estrategias interpretativas compartidas por toda una 
comunidad, también puede ser que, como dice Howard Felperin, “el 
estudio institucional de [la literatura] resulta inconcebible sin un 
canon, si un canon, un corpus o muestrario de textos ejemplares, no 
puede existir una comunidad interpretativa, del mismo modo que no 
puede haber una comunidad de creyentes sin una doctrina”. Este 
concepto de la función del canon no ofrece directamente unos 
criterios para la selección limitada a partir del canon diacrónico 
(HARRIS, id., ibid.). 

 Nesse sentido, Lajolo cria marcos de referências comuns a partir do cânone 

estabelecido, pois parte de autores que deram vida a determinados aspectos da 

literatura brasileira, para, então, tornar pares a estes obras que até então não 

compartilhavam os mesmos padrões de equivalência. Especialmente o capítulo “O 

Brasil no mapa do romance” é bastante elucidativo em relação a esse aspecto, pois 

nele a autora se vale de um recorte no qual o objetivo principal é descrever (boas) 

obras em que figuravam o Rio de Janeiro e São Paulo como cenário de seus 

dramas. Apesar de não se orientar a partir do critério da periodização, Lajolo 

descreve desde os exemplos primeiros: é nesse momento que a seleção se embebe 

do cânone estabelecido socialmente. Assim, a São Paulo descrita em Memórias 

sentimentais de João Miramar dá lugar, por exemplo, à São Paulo vivenciada na 

experiência de Capão Pecado, de Ferréz. Obras aparentemente desniveladas e 

incomuns se avizinham em uma mesma esteira a partir da criação de um marco de 

referência que vem a permitir uma convivência harmônica entre o novo e o cânone 

reconhecido. 

Em tópico intitulado “A função última do cânone é competir”, Harris considera 

o teor insólito (e ingênuo) de algumas acusações de que frequentemente o cânone 

vem sendo alvo: “Atribuir todos los procesos de selección a la influencia del poder es 

radicalmente simplista, excepto si poder e influencia se definen de forma tan amplia 

que incluyan cualquier motivación social” (HARRIS, 1991, p. 10). Ainda conforme o 

autor, é possível afirmar que todas as escolhas humanas no fundo são políticas, 
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econômicas, morais, estéticas, metafísicas ou psicológicas, porém essa tática não 

leva a lugar algum, visto que 

En cierto sentido, todo lo que existe, incluyendo las creencias, 
convenciones, artefactos y condiciones culturales, puede ser descrito 
como la demostración del triunfo de una fuerza o poder sobre otro: el 
poder de la tradición, educación, religión, estructuras políticas, 
ciencia, lógica, capitalismo, socialismo, egoísmo, ira, ignorancia, 
benevolencia, interés propio, publicidad, propaganda, experiencia 
personal, prensa, constitución de la mente y del cuerpo humano, 
conocimiento de la brevedad de la vida, necesidad de amor y 
reconocimiento. La lista es infinita. Todos los poderes o fuerzas que 
influyen sobre las decisiones humanas interáctuan para produzir una 
estructura social completa en un momento determinado. El estatuto 
canónico de un texto literario – como el estatuto económico de un 
músico de rock, la reputación de un pintor, la pureza del aire y del 
agua, lo deseable del consumo o la mayoría de posturas respecto a 
los impuestos, el aborto y la energía nuclear – sólo pueden 
entenderse como el resultado de múltiples causas. Atribuir cualquier 
fenómeno cultural a un único “poder” sea el capitalismo, o los 
prejuicios masculinos o la corrupción política o la avaricia económica 
o el idealismo moral, es tan ingenuo como pensar que es posible 
ignorar dichos poderes (HARRIS, id., ibid.). 

Além disso, as considerações de Harris vão ao encontro do pensamento 

comum à crítica de orientação estética: “no se puede preferir un texto frente a otro 

por el valor de verdad que se le supone” (HARRIS, id., p. 11). Atualmente, de forma 

quase epidêmica, o reconhecimento do valor estético do clássico tem permitido a 

criação do novo, daquilo que expressa o homem contemporâneo em sua mais 

profunda essência: é a solidez dos marcos de referência comuns como ponto de 

partida rumo ao porvir. Dito fenômeno perpassa diversos esferas sistêmicas, 

fazendo-se perceptível em manifestações cada vez mais improváveis. No âmbito da 

música, por exemplo, barítonos, tenores e sopranos uniram-se aos maiores 

expoentes do rock para reinventar um estilo musical que une a tradição clássica ao 

contemporâneo: o symphonic metal. Nas artes plásticas, a arte surrealista de 

autores como o russo Vladimir Krush, que utiliza recursos e ideias próprias de nosso 

tempo, ganha novo formato sem deixar de prestar reverência ao consagrado cânone 

de Salvador Dalí. Já na literatura, clássicos como Memórias póstumas de Brás 

Cubas, Dom Casmurro e Dom Quixote constantemente têm sido revisitados, relidos 

e reescritos para poder assumir formas que dialoguem de forma mais intensa com 

leitores em etapas iniciais: além da adaptação para outros meios como o cinema, o 

teatro, os quadrinhos e a televisão, esses textos também estão passando por 
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processo de reestilização para contemplar a pluralidade de leitores  contemporâneos. 

Um exemplo interessante é a onda de mashups60 que invadiu o mercado editorial 

nos últimos dois anos. Além disso, o estudo acadêmico do cânone na busca de 

mentalidades – conforme se viu no item 1.1.3 – também pode revelar muito sobre a 

mentalidade coletiva, permitindo um olhar mais crítico e problematizador da literatura 

que se escreve no tempo presente do observador. 

Os exemplos se multiplicam nas diversas esferas sistêmicas nas quais se 

encontra a arte61. Assim, ao se observar a História da Literatura que se escreve na 

contemporaneidade – em especial em manifestações sintonizadas com a aura de 

Como e por que ler o romance brasileiro –, é possível perceber que cada vez mais 

há lugar para o clássico e para o novo. Em texto intitulado “Afinal, o que cabe em 

uma história da literatura?”, Heidrun Krieger Olinto traz exemplos que vão 

gradativamente constituindo uma resposta. Após observar experimento 

historiográfico intitulado A New Literary History of America, publicado em 2009 pela 

Harvard University, a autora oferece resposta complementar à pergunta que nomina 

o ensaio: “minha indagação inicial – afinal, o que cabe numa história da literatura? – 

merece como resposta parcial e provisória: Quase tudo!” (OLINTO, 2009, p. 51). 

Nesse sentido, na condição de um livro teórico em conformidade com as 

expectativas contemporâneas, Como e por que ler o romance brasileiro se constitui 

de elementos atípicos (exercícios de ego-história e recortes não-convencionais, 

como a mulher no romance brasileiro e a paisagem nacional) e também tradicionais. 

Nessa convivência harmônica – e, por que não, afinada a uma metodologia 

embalada no melhor espírito antropofágico, na qual se aproveita o útil e se excreta o 

desnecessário – o tradicional e o novo se coadunam em uma dinâmica na qual o 

propósito final não é outro senão formar leitores a partir do viés do prazer. 

Hedonismo, processos cognitivos e literatura: tópicos que o observador encontrará 

no capítulo seguinte. 

 

                                                           
60

 Segundo Christiane Angelotti, profissional do ramo da literatura infanto-juvenil, o mashup literário é 
um fenômeno estritamente da era digital, que corresponde a uma espécie de colagem na qual 
escolhe-se uma ou duas obras-primas da literatura e faz-se uma terceira, misturando elementos 
fantásticos. Ver, dessa autora: A moda dos mashups. Disponível em: <lerpraser.blogspot.com.br/ 

2011/02/moda-dos-mashups.html>. 
61

 Ver LUHMANN, 2000.  

http://lerpraser.blogspot.com.br/2011/02/moda-dos-maschups.html
http://lerpraser.blogspot.com.br/2011/02/moda-dos-maschups.html
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3  ELEMENTOS ROMANESCOS E PARÂMETROS TEÓRICOS ESTRUTURAIS 
 
 
 

Na última etapa deste trabalho observo os três últimos capítulos de Como e 

por que ler o romance brasileiro: “O romance viaja pelo Brasil”; “Histórias da História 

invadem o romance”, e “Romance e leitores: uma queda de braço sempre 

recomeçada”. Neles, é perceptível a solidez do cânone eleito pela autora, o que é 

reafirmado a partir das primeiras menções nos capítulos iniciais. Autores já 

canonizados na literatura brasileira, como José de Alencar, Alfredo d’Escragnolle 

Taunay, Franklin Távora, Graciliano Ramos e outros ressurgem na abordagem a 

partir de outros recortes. A relação das obras articuladas como constituintes de uma 

grande teia se assemelha ao conceito de sistemas autorreferenciais que Niklas 

Luhmann, teórico das ciências sociais, utiliza para observar determinadas relações 

que se estabelecem e perpassam os mais diversos âmbitos (artístico, político, 

psíquico...): “A noção de sistema tem estado de fato preocupada em descrever, 

representar, conhecer algo como unidade – enquanto tal – e não as partes que 

compõem tal unidade”61 (RODRIGUES; NEVES, 2012, p. 21).  

Nesse sentido, ao descrever a articulação presente no grande sistema 

literário brasileiro, o livro de Lajolo assume propriedades orgânicas. Assim, não 

destoando do tom assumido ao longo dos capítulos anteriores, o último capítulo 

surge como uma espécie de ode ao leitor: a relação indissociável entre o produtor e 

o receptor da obra literária é o mote que condiciona toda a escrita do capítulo de 

encerramento. Autores como Machado de Assis, Manuel Antônio de Almeida, 

Silviano Santiago, Ana Maria Machado e Moacyr Scliar são evocados para encerrar 

em alto nível – de complexidade – essa história do romance brasileiro que, como 

afirma a própria Marisa Lajolo no capítulo final, se propõe iniciar leitores (CPQ, p. 

159). Nesse aspecto, predomina a escolha de obras dotadas de engenhosidade e 

relações intertextuais que requerem leitores habituados à nossa literatura, como o 

                                                           
61

 A referência remete à publicação intitulada Niklas Luhmann: a sociedade como sistema, em que 

Leo Peixoto Rodrigues e Fabrício Monteiro Neves sintetizam os conceitos de Sistema, Autopoiesis, 
Sentido, Evolução e Comunicação para Luhmann. 
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romance A audácia desta mulher, de Ana Maria Machado, que versa sobre Capitu e 

se mune de inúmeras referências à obra de Machado de Assis. Assim, após 

discorrer sobre os três últimos capítulos, volto-me para questões pontuais 

subjacentes ao projeto teórico do livro, como a questão do hedonismo, as 

particularidades da série “Como e por que ler”, e também aspectos gerais pincelados 

a partir da leitura integral do livro. 

 
3.1 Vertentes do romance brasileiro 
  
 

Nesta parte, apresento uma leitura dos três últimos capítulos de Como e por 

que ler o romance brasileiro. A geografia e a história são os pontos altos que 

complementam uma relação de correspondência às expectativas suscitadas pelo 

título do livro: o romance essencialmente brasileiro e a sua relação com o leitor, co-

protagonista dessa singular história do romance. 

 
3.1.1 A geografia no romance brasileiro 
 

A literatura é uma arte, mas também uma função, situada na origem 
do ser falante, onde a ciência, a filosofia, a política e a informação se 
tornam possíveis.  

Carlos Fuentes 

 

O romance que se queria brasileiro clamava por uma participação maior de 

cenários e cores locais. Na perspectiva de Lajolo, uma história do romance brasileiro 

deve dedicar mais atenção ao tema que é tão abundante em nossa literatura. Nesse 

sentido, o capítulo quinto se constitui como uma extensão do quarto. Se neste último 

mostrou-se o cenário urbano como integrante do projeto que vinha sendo delineado 

desde o século XIX, no quinto capítulo Lajolo conduz o leitor por uma verdadeira 

viagem rumo ao interior do Brasil. Nesse aspecto, obras que já haviam sido 

anteriormente abordadas ressurgem sob um novo recorte, como Inocência, do 

Visconde de Taunay, e Iracema, de José de Alencar. Uma amostra coerente da 

solidez do cânone pessoal da autora. 

No tocante a conteúdo, o romance ambientado no interior do Brasil surgiu na 

mesma vertente do romance urbano e prontamente ganhou sua alcunha própria: 

“Rapidamente esses outros cenários ganharam cidadania e criaram descendência. 
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[...] E também ganharam nome: constroem o que a crítica chama – às vezes com 

nariz empinado, mau humor e sobrolho franzido – de romance regionalista” (CPQ, p. 

90). Como de hábito desde o princípio do livro, Lajolo não busca uma manifestação 

primeira à qual toda uma descendência supostamente esteja ligada. Contudo, 

temporalmente vai o mais longe possível e revisita Iracema, publicado por José de 

Alencar em 1865: “Só quase depois de dez anos de sua obra de estreia [...], Alencar 

tempera a mão e acerta o passo. E lança a obra-prima Iracema” (CPQ, p. 90). 

A história se passa em um lugar distante do Rio de Janeiro o qual 

frequentemente era visitado nas páginas dos romances-folhetins da época. Segundo 

Lajolo, a hostilidade entre as tribos e a presença de portugueses na obra acaba 

respingando um pouco de antilusitanismo no enredo (id., ibid.). A meticulosidade na 

elaboração desse romance também são pontos ressaltados, pois soa consciente a 

preocupação do romancista com a inteligibilidade de seu texto: com tantas 

novidades ao leitor supostamente citadino, Alencar acrescenta notas de rodapé para 

explicar determinadas expressões indígenas. A respeito desse recurso, Lajolo 

adverte: “Leitores são ariscos e podem abandonar um livro por não saberem do que 

o autor está falando...” (id., p. 91). 

São dedicadas pouco mais de quatro páginas para a abordagem de Iracema, 

ressaltando o valor e o caráter estético dessa obra: 

Celebrando os primeiros encontros entre índios e brancos, o livro 
constitui um romance de fundação, e nele a oralidade fica à flor da 
pele. Iracema se abre e se fecha com cartas, dirigidas a um Dr. 
Jaguaribe (na realidade, Domingos Jaguaribe, primo do escritor). 
Nelas José de Alencar especifica o tipo de leitura pretendida: a 
história não só se ambientava em rincões afastados da corte, mas a 
eles também retornava falando a linguagem (com fortes traços de 
oralidade) destes outros brasis.  

[...]  
A oralidade pode, pois, ser entendida como selo de mestiçagem, o 
compromisso entre o urbano e o rural, entre o escrito e o oral, 
inevitável em uma literatura do feitio da nossa. Iracema, assim, pode 
ser considerado o primeiro romance brasileiro a interiorizar em sua 
estrutura um discurso narrativo capaz de exprimir os diferentes 
sotaques que nos caracterizam (CPQ, p. 93-94). 

Seguindo na abordagem do romance brasileiro ambientado no interior, Lajolo 

evoca mais uma vez uma obra que fez parte da sua formação como leitora: 

Inocência, do Visconde de Taunay. Sobre esse romance, destaca o conflito entre os 
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diferentes padrões socioculturais das várias personagens: o falso médico Cirino que 

veio da cidade grande, um pesquisador oriundo da Alemanha e o pai de Inocência – 

um fazendeiro do interior: “Confinados em um mesmo espaço, o alemão e o falso 

médico, por virem de outros espaços, trazem valores e comportamentos muito 

diferentes dos comportamentos e valores locais” (CPQ, p. 95). Também se faz 

presente a arquetipicidade da personagem que vem de longe como sinônimo de 

perigo, nesse caso, Cirino, que busca trazer para o espaço rural seus valores 

modernos que imediatamente acabam por perturbar o modo de vida do interior. 

Assim como Alencar, Taunay também se vale das notas de rodapé como 

recurso explicativo: “Ao ceder a palavra a um homem do sertão, Taunay sente-se 

obrigado a respeitar-lhe a linguagem. Os rodapés, então, tornam-se necessários 

para familiarizar o leitor urbano com os termos pouco usados no mundo da cidade” 

(CPQ, p. 97). Além disso, Taunay também recorre com frequência a epígrafes: “O 

uso de epígrafes não é meramente decorativo. Pelo contrário, tem efeitos de sentido 

muito interessantes. Epígrafes indicam leituras do autor e talvez criem expectativas 

de igual familiaridade do leitor com as obras de onde elas provêm” (id., p. 98). No 

caso específico aqui estudado, na abertura do capítulo XVIII, intitulado “Idílio”, 

Taunay escolhe como epígrafe uma passagem da tragédia shakespeariana Romeu 

e Julieta: “Mas, que luz é essa que ali aparece naquela janela? A janela é o Oriente 

e Julieta o sol. Sobe, belo astro, sobe e mata de inveja a pálida lua”. Sobre o uso 

desse recurso, Lajolo explica:  

No caso deste capítulo, as epígrafes sugerem identificação entre as 
personagens Inocência e Julieta e, por tabela, entre a obra de 
Taunay e a de Shakespeare. Construindo, assim, ponte entre a 
literatura europeia e a nacional, os amantes de Verona passam a 
constituir o padrão pelo qual o leitor interpreta Inocência e Cirino, 
numa sábia manobra de legitimação e universalização da ficção 
brasileira. Um romance escrito e ambientado num país periférico, 
pela epígrafe, se avizinha de uma obra canônica, sacramentada pela 
crítica como universal.  
Ou seja, inscrevendo a história de Inocência entre rodapés e 
epígrafes, Taunay encena neste livro as várias vozes que compõem a 
cultura brasileira. A voz da tradição herdada da Europa e a voz que se 
molda pelos interiores do Brasil, compondo assim um gigantesco 
painel que registra nossos diferentes modos de ser ao longo de tantas 
e tão diferentes paisagens geográficas e humanas (CPQ, p. 98). 

Ao explicar minúcias – como o recurso do produtor que utiliza epígrafes e 

notas de rodapé como complementos de sentido – Lajolo acrescenta a seu livro 
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propriedades que vão além do simples teorizar sobre a literatura brasileira. A autora 

estabelece com o leitor uma conexão de caráter estritamente iniciático, no qual é 

mais importante o letramento literário do que a simples abrangência de um grande 

número de obras retiradas da nossa vasta literatura brasileira. Doutrinar o suposto 

neoleitor é a missão inscrita nas entrelinhas do livro que se propõe orientar pelos 

caminhos da literatura brasileira. Nesse influxo, Lajolo aporta no agreste 

pernambucano a partir da obra O Cabeleira, de Franklin Távora – inspirada na 

história do famoso bandido que aterrorizou o interior de Pernambuco. Ao teorizar 

sobre uma literatura nortista, a autora observa que Távora foi além dos limites 

alcançados por Alencar e Taunay: “Defendendo convicções radicais, polemizava e 

defendia a necessidade de uma literatura nortista, que rompesse com os valores 

urbanos e sulistas, elegendo José de Alencar como vilão, contra quem ensarilha 

suas armas” (CPQ, p. 98-99). 

Com a virada do século, a tendência regionalista se fortalece. Lajolo 

apresenta a seu leitor Os sertões, de Euclides da Cunha – obra que, apesar de não 

ser um romance, “representa um marco na percepção da pluralidade sócio-histórica 

brasileira” (CPQ, p. 101). No âmbito desse recorte, Os sertões apresenta também 

uma linguagem “precisa, opulenta e rebuscada” (id., ibid.), o que segundo a autora, 

representa uma virada na forma de narrar o Brasil sertanejo.  

Discorrer sobre um Brasil desconhecido para a maioria dos brasileiros 

pressupõe menção a um autor de grande apreço pela crítica literária e pelo público 

leitor nacional: Graciliano Ramos. Nesse aspecto, Lajolo não foge ao hábito comum 

em histórias da literatura e presta reverência ao consagrado Vidas secas: 

O cenário do romance [...] não podia ser mais inóspito: o campo de 
vegetação rala e o sol inclemente emolduram personagens em 
trânsito que não encontram nunca seu lugar. Fabiano, Sinhá Vitória e 
seus dois filhos são enxotados diversas vezes ao longo do romance, 
que começa e termina com o êxodo dos retirantes. 
O narrador se vale de frases curtas e de sintaxe direta que têm como 
efeito uma intensa visualidade: não há como o leitor não se sentir 
contemplando de perto o que Graciliano descreve e narra. 
[Graciliano] retoma o velho tema de desencontro de culturas no 
interior da cultura brasileira, repartida entre a oralidade e a escrita. 
Ao evocar a figura de Tomás da bolandeira, Fabiano registra que ele 
lia demais, o que, na avaliação do sertanejo, é sinal certo de não 
regular bem (CPQ, p. 102-103). 
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Por fim, antes do término do capítulo, Lajolo discorre sobre três autores que 

são destaques na literatura brasileira devido ao seu viés regionalista: Jorge Amado, 

Guimarães Rosa e Ariano Suassuna. Sobre o baiano Jorge Amado, afirma que foi 

quem “pôs a literatura brasileira no mapa literário do mundo” (CPQ, p. 103). Destaca 

o aclamado Gabriela, cravo e canela na produção literária do autor: “mais uma vez o 

leitor encontra uma figura feminina no título da obra e pivô da narrativa, como já 

sucedera em Iracema e em Inocência. Imagens fortes da mulher pontilham o 

romance brasileiro e se transformam em símbolos, como esta Gabriela que ganhou 

mundo” (id., p. 103-104). Já a respeito de Guimarães Rosa, afirma que nesse autor 

se encontra outra das mais altas expressões da vertente regionalista do romance 

brasileiro, graças à relação íntima entre espaços, personagens e linguagens 

expressos na obra desse autor. É em Guimarães Rosa que o romance regionalista 

“abandona o Nordeste e adentra o sertão mineiro” (id., p. 106). Grande sertão: 

veredas (1956) traz a história de Riobaldo, um homem que acredita ter feito um 

pacto com o demônio: “Contar a história pode ser uma forma de catarse, que o ajuda 

a entender sua vida. E aos leitores também, ao que parece sempre fascinados pelas 

intermináveis hipóteses de interpretação que a obra oferece” (id., p. 107). Para Lajolo, 

a linguagem de Guimarães Rosa “mistura velhas construções portuguesas com 

criações originais do escritor, um apaixonado por línguas e por viagens” (id., p. 110). 

Após discorrer sobre Guimarães Rosa, Lajolo aporta no último romance desse 

capítulo, publicado na segunda metade do século XX: Romance da Pedra do Reino 

e o Príncipe do Sangue de Vai e Volta, de Ariano Suassuna. Segundo o prefácio de 

Rachel de Queiroz, a obra “é romance, é odisseia, é poema, é epopeia, é sátira, é 

apocalipse” (apud CPQ, p. 110). Para Lajolo, o romance de Suassuna é “tudo isto e 

ainda mais” (CPQ, id.). Uma autêntica história fortemente ancorada na cultura 

nordestina: 

Ao final das muitas centenas de páginas de uma leitura fascinante, 
como os muitos enigmas que o livro registra, também o leitor tem 
suas decifrações: Suassuna nos leva ao coração da cultura 
brasileira, sublinhando a natureza plural do romance brasileiro, 
expressão maior da diversidade de brasis que – como também se 
disse no romance urbano – convivem no Brasil (CPQ, p. 113). 

A utilização do espaço geográfico brasileiro, eixo temático basilar para recorte 

e seleção das obras propostas neste capítulo, repete uma experiência anterior. Em 
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1993, um grupo de estudiosos da literatura62 publicou reunião de ensaios intitulada 

O espaço geográfico no romance brasileiro. Nesses ensaios, autores como Jorge 

Amado, Erico Verissimo, José Lins do Rego e Guimarães Rosa foram estudados a 

fundo a partir do recorte regional enunciado no título. Outra experiência no âmbito da 

crítica também pode ser encontrada na reunião de ensaios Na terra em que 

nasceste: imagens do Brasil na literatura, de Regina Zilberman.  

Apesar de sua inegável importância para o sistema literário, a literatura de 

cariz regional, conforme Lajolo, é um estilo pouco querido pela crítica literária (CPQ, 

p. 90). Logo, mesclando escolhas calcadas no particular com outras baseadas em 

uma noção de sistema, no capítulo seguinte é dedicado total espaço para o romance 

histórico, importante tendência que ganhou força no cânone universal – com a 

publicação de Ivanhoé e Os três mosqueteiros – e repercutiu na literatura brasileira. 
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 Judith Grossmann, Letícia Malard, Tania Franco Carvalhal, José Aderaldo Castello e Milton 
Hatoum. 



101 

 

 

3.1.2 Histórias da história que o romance conta 

 
Após os anos 70, assistimos ao aparecimento de um grande 
número de romances voltado para a recuperação e a escrita 
da história nacional, que é revisitada em seus diferentes 
momentos. A leitura do conjunto dessa produção revela, pelo 
menos, a existência de dois caminhos que, 
preferencialmente, têm sido observados pelos autores: de um 
lado, situam-se as narrativas que focalizam acontecimentos 
integrantes da história oficial e, por vezes, definidores da 
própria constituição física das fronteiras brasileiras; de outro, 
aquelas que promovem a revisão do percurso desenvolvido 
pela história literária nacional.  

Carlos Alexandre Baumgarten. 

 

O sexto capítulo, intitulado “Histórias da história invadem o romance”, parte da 

linha sutil que perpassa a História e a Literatura. Uma discussão importante no 

âmbito que estudam os investigadores do romance histórico diz respeito à questão 

da realidade como matéria-prima para confecção de universos ficcionais, o que 

condiciona à reflexão sobre conceitos fundamentais na relação entre história e 

literatura. Acontecimentos (re)conhecidos como reais podem ser inseridos na obra 

literária desde um ponto de vista subjetivo. Em relação a esse ponto, cabe dar 

atenção à definição proposta por Juan José Saer a respeito do conceito de ficção: 

“El rechazo escrupuloso de todo elemento ficticio no es un criterio de verdad. Puesto 

que el concepto mismo de verdad es incierto y su definición integra elementos 

dispares y aun contradictorios” (1997, p. 10).  

Grosso modo, poder-se-ia dizer que a ficção em si não se vincula ao ideal de 

mentira, contrapondo-se assim antagonicamente ao que se entende por verdade. O 

que ocorre é a percepção e a utilização de fatos historicamente reconhecidos dentro 

de um universo ficcional. Nesse aspecto então, a ficção se desvincularia 

obrigatoriamente do objetivo teleológico que, em instância última, seria o 

entretenimento, ganhando então um sentido ímpar existente por si só: 

No podemos ignorar que en las grandes ficciones de nuestro tiempo, 
y quizás de todos los tiempos, está presente el entrecruzamiento 
crítico entre verdad y falsedad, esa tensión íntima y decisiva, no 
exenta ni de comicidad ni de gravedad, como el orden central de 
todas ellas, a veces en tanto que tema explícito y a veces como 
fundamento explícito de su estructura. El fin de la ficción no es 
expedirse en ese conflicto, sino hacer de él su materia, maleándola a 
su manera (SAER, 1997, p. 16). 
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Antes de abordar uma série de títulos recortados a partir do tema romance 

histórico63, Lajolo inicia o penúltimo capítulo de Como e por que ler o romance 

brasileiro, assim como os anteriores, com uma epígrafe de monteiro Lobato:  

Estou com a ideia de um romance histórico – Titila. Tenho de estudar 
o primeiro império para romancear historicamente a famosa 
marquesa do D. Pedro I. É o nosso único romance histórico capaz de 
interessar vivamente o público. A Titila titilava. Prendeu aquele 
garanhão durante oito anos (LOBATO, 1956, p. 239 apud CPQ, p. 
115). 

Segundo Lajolo, o romance histórico foi um caminho para conferir cidadania 

literária ao romance brasileiro (CPQ, p. 116). O gênero que obtivera êxito na Europa 

a partir de escritores como Alexandre Dumas, por fim chegou ao Brasil, 

necessitando apenas de um suposto “abrasileiramento” (id., p. 117) da receita: 

“Talvez um dos segredos do sucesso de romances que se inspiram na história seja 

que eles dão dimensão cotidiana a personagens heroicas” (id., ibid.). Este é o caso 

do primeiro experimento exitoso relatado por Lajolo, uma história intitulada O Xangô 

de Baker Street, publicada por Jô Soares em 1995. O autor faz surgir em uma 

“cuidadosa reconstituição do Rio de Janeiro de final do século XIX as antológicas 

figuras de Sherlock Holmes e seu fiel confidente Watson” (id., ibid.). A História 

ficcionalizada a partir de referências a lugares e a personagens que realmente 

existiram – a atriz francesa Sarah Bernhardt, o imperador Dom Pedro II, Chiquinha 

Gonzaga e Olavo Bilac – retrata um Rio de Janeiro habitado por políticos, nobres, 

artistas e com ruas verídicas. O tom de comédia-pastelão e de chanchada é um dos 

pontos ressaltados nessa obra que desponta no gênero cômico. A mescla entre a 

História (a cuidadosa ambientação no Rio de Janeiro do século XIX, bem como as 

referências) e a Ficção para compor um terceiro elemento que resulta na obra como 

um todo, conflui com o seguinte apontamento de Juan José Saer: 

La ficción no es una reinvidicación de lo falso. Aun aquellas ficciones 
que incorporan lo falso de un modo deliberado, lo hacen no para 
confundir al lector, sino para señalar el carácter doble de la ficción, 
que mezcla, de un modo inevitable, lo empírico y lo imaginário (1997, 
p. 10). 

                                                           
63

 Sem qualquer comprometimento declarado com as definições acadêmicas que segregam o 
conceito de Romance Histórico do de Novo Romance Histórico. Ver: MENTON, Seymour. La nueva 
novela histórica – definiciones y orígenes: 1979-1992 (1993).  
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Nesse sentido, como adverte Lajolo, o título do livro, pondo lado a lado um 

deus africano e o endereço londrino celebrizado por Conan Doyle por si só já 

prepara o leitor para uma mescla de registros e de discursos que compõem o livro. 

(CPQ, p. 118). Assim, do final do século XX quando da publicação de O Xangô de 

Baker Street, Lajolo volta-se para os confins da metade do século XIX para retomar 

a experiência da aclamada e reconhecida obra O guarani, de José de Alencar. Nele, 

salienta a coexistência de portugueses e índios em uma época de independência 

recente, evento de grande repercussão na história da literatura brasileira e 

portuguesa, o que atribui à obra um tom de verossimilhança suficientemente 

coerente. Em O guarani, a inspiração na vida real não é diferente das demais obras, 

e Alencar também apresenta personagens que supostamente haviam existido. Um 

dos exemplos que Lajolo apresenta é o fidalgo D. Antonio de Mariz, leal súdito 

português que, não tolerando o domínio espanhol, traz a família para o Brasil: “Ao 

introduzi-lo na história, José de Alencar, em nota de rodapé, informa a seu leitor que 

a personagem não é fruto de sua imaginação, ou seja, que qualquer semelhança 

não é mera coincidência” (CPQ, p.119). A explicação do autor é bastante coerente e 

indica, inclusive, a fonte de onde teria se inspirado: “D. Antonio de Mariz: este 

personagem é histórico, assim como os fatos que se referem ao seu passado, antes 

da época em que começa o romance. Nos Anais do Rio de Janeiro, tomo 1, p. 328, 

leia-se uma breve notícia sobre sua vida” (ALENCAR, s/d, p. 14, apud CPQ, p.119). 

Seguindo na abordagem da história como plano de fundo do ficcional, Lajolo 

resgata um autor pouco lido nos dias atuais: Coelho Neto, com sua obra O rei negro, 

publicada no ano de 1914. Segundo a autora, Coelho Neto foi um escritor 

completamente posto à margem pelo Modernismo paulista de 1922, que “tem muitas 

coisas interessantes a dizer a leitores de hoje” (CPQ, p. 121). O principal mote de O 

rei negro é o conflito entre negros e brancos na fazenda Cachoeira, no vale do 

Paraíba.  

No item 1.1.2 desta dissertação, discutiu-se a possibilidade de uma parceria 

não parasitária entre a Literatura e a História das mentalidades a partir das reflexões 

suscitadas por Friederike Meyer. A partir da observação de Lajolo quanto ao fato de 

Coelho Neto ainda poder dialogar com leitores contemporâneos, é importante 

salientar a relevância desse autor para seu tempo, bem como o descrédito pelo qual 

passou após a Semana de 1922. Dessa forma, as renovações impostas à narrativa 
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e também à poesia podem constituir possíveis pontos luminosos ao pesquisador 

voltado para o estudo da literatura e da mentalidade. 

Assim como no aporte das demais obras, em Coelho Neto a autora também 

dedica atenção à questão da linguagem: 

É na construção da identidade do negro escravo que este livro de 
Coelho Neto se destaca, ao dar identidade linguística aos negros que 
contracenam em suas páginas. Seu herói, Macambira – o Rei Negro 
do título do romance – é efetivamente um rei africano, herdeiro de 
um reino. E Tia Balbina, uma velha escrava, é a figura africana que 
mantém e alimenta a identidade afro de Macambira.  
Ao registrar-lhes as falas, Coelho Neto procura escrever como eles 
falam. Mas como a oralidade só é representada na boca dos negros, 
o leitor acaba tendo a sensação de que a fala deles é estropiada, 
sobretudo na comparação com a escrita eruditíssima do narrador do 
romance (CPQ, p.123). 

Dos conflitos raciais de O rei negro, Lajolo aporta em A Marquesa de Santos, 

romance escrito pelo paulista Paulo Setúbal e publicado em 1924. Nessa obra, 

emergem personagens históricas em uma base estruturada sobre grande pesquisa 

de fontes. Assim como O Xangô de Baker Street, de Jô Soares, em A Marquesa de 

Santos também circulam personagens conhecidos do grande público, como 

importantes políticos da época da Independência do Brasil: “O enredo reserva a 

posição de estrela para Domitila de Castro, a Titília, que – ascendendo rapidamente 

na nobiliarquia brasileira – recebe o título de Marquesa de Santos e dá nome ao 

romance" (CPQ, p.126). A promessa do autor de que o leitor possui em mãos uma 

obra de caráter histórico se deixa perceber desde a introdução da obra, o que 

expressa um autor-pesquisador “incansável e cuidadoso” (id., p. 127): 

Este livro, portanto, não representa outra coisa senão um respigar 
por velhas crônicas. Delas, num mergulho conscienciosamente 
histórico, extraí os antigos tipos, os nomes venerandos, as anedotas 
interessantes, os costumes da época, os ditos, os bailes, os funerais, 
os beija-mãos, os vestidos, as joias, todas as deliciosas futilidades do 
Primeiro Império. E fiz gravitar tudo isso, ligado por uma leve teia de 
fantasia, em torno desta vida única de mulher (SETÚBAL, 1924, 
apud CPQ, p. 127). 

Para Lajolo, a sensação perpassada ao leitor é a de estar lendo uma crônica 

mundana: “Narrador não envolvido com o que narra (ao contrário tanto do narrador 

de O Guarany quanto do de O Rei Negro), o resultado de seu distanciamento dá ao 

leitor a sensação de estar lendo uma crônica de escândalos” (CPQ, p. 129). Logo 
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após sua publicação, o livro de Setúbal foi prontamente esgotado e reeditado 

sucessivas vezes, o que reafirma o acerto do autor no que tange à elaboração do 

estilo e ao conteúdo da obra que produziu.  

Do romance histórico ambientado no Sudeste, por fim Lajolo desloca sua 

narração para uma história ambientada na região Sul do Brasil. A formação histórica 

do Rio Grande do Sul na trilogia O tempo e o vento, de Erico Verissimo, é o atributo 

responsável pela inserção dessa obra que a autora qualifica como “um grande painel 

[...] com muita sofisticação” (CPQ, p. 130): 

O fio condutor da história são as várias gerações de duas famílias 
que se entrelaçam entre amores, guerras, alguma agricultura e 
pecuária, churrasco, mate, cavalos e muita bravura e paixão. Erico 
representa magnificamente a versão bem realizada mais recente da 
antiga ideia de traçar grandes painéis da história brasileira. [...]  
Mas se engana quem acha que Erico nesta obra trata apenas da 
história gaúcha.  (...) 
Dentre as personagens da estirpe dos Terra-Cambará, destaca-se a 
figura emblemática de Pedro Missioneiro, mestiço que com Ana 
Terra gera o filho que vai encabeçar uma das genealogias do 
romance (id., ibid.). 

Em O tempo e o vento, o bilinguismo do sotaque hispânico, assim como a 

linhagem indígena, volta e reafirma a mestiçagem étnica e linguística. Realizar a 

antiga ideia inaugurada por Alencar, a de traçar grandes painéis históricos, foi um 

feito atingido “de forma magnífica” (id., ibid.) por Erico Veríssimo. “A história do Sul 

se cruza com outras histórias, de outros brasis, como a dos paulistas que vão para o 

Rio Grande e as escaramuças entre Portugal e Espanha” (id., ibid.) – pontos altos 

desse romance que ganha amplo destaque no livro de Marisa Lajolo.  

As três últimas experiências referentes ao âmbito do romance histórico 

pertencem a três escritores contemporâneos: Carlos Heitor Cony, João Ubaldo 

Ribeiro e Ana Miranda. Sobre Cony, Lajolo não analisa especificamente nenhum 

romance, mas sim características que delineiam de forma bastante clara a produção  

desse escritor: “Carlos Heitor Cony é senhor de uma prosa forte, enxuta e direta. 

Seus romances tratam da história contemporânea e facultam ao leitor experimentar 

diferentes focos pelos quais viver e entender seu (nosso) tempo” (CPQ, p.133).  

Sobre João Ubaldo Ribeiro, a experiência do romance histórico relatada se dá 

especificamente em relação ao período da ditadura militar (visto que em publicações 
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mais recentes Ubaldo Ribeiro enveredou por outros caminhos). Uma das obras 

citadas é Sargento Getúlio (1971), narrativa da sobrevivência de um militar que fora 

submetido a torturas terríveis. Já em Viva o povo brasileiro (1984), “o autor dá um 

banho de história no leitor” (CPQ, p. 135).  

De Ana Miranda, Marisa Lajolo enfoca seu aclamado Desmundo (1996). Cita 

uma epígrafe posta na abertura do romance, na qual o padre Manuel da Nóbrega 

solicita à metrópole jovens órfãs brancas “com quem os homens casem e vivam em 

serviço de Nosso Senhor, apartados dos pecados em que agora vivem” (apud CPQ, 

p. 135). Segundo Lajolo, a carta de fato existiu e evidencia o envolvimento da igreja 

com o tráfico de jovens. Em outra citação posterior, Lajolo recorta um trecho do livro 

no qual uma das órfãs traficadas é orientada quanto ao comportamento que deverá 

adotar após o casamento. Após tantas restrições, a jovem se questiona: “Ora, hei, 

hei, não é melhor morrer a ferro que viver com tantas cautelas?” (apud CPQ, p. 137). 

Lajolo atribui a Ana Miranda “imenso talento e excepcional domínio narrativo” (CPQ, 

p. 138), por incorporar à narrativa as diferentes vozes que recria. 

Conforme Carlos Alexandre Baumgarten, em texto intitulado “O novo romance 

histórico brasileiro”, 

Todo romance, como produto de um ato de escrita é sempre 
histórico, porquanto revelador de, pelo menos, um tempo a que 
poderíamos chamar de tempo da escrita ou da produção do texto. 
Contudo, tal definição, por mais verdadeira que possa ser, não serve 
para o que comumente nomeamos de romance histórico no plano 
dos estudos literários. Nesse âmbito, romance histórico corresponde 
àquelas experiências que têm por objetivo explícito a intenção de 
promover uma apropriação de fatos históricos definidores de uma 
fase da História de determinada comunidade humana 
(BAUMGARTEN, 2000, p. 169).  

É no sentido expresso por Baumgarten que Lajolo considera históricos os 

textos que elenca. Todos eles, de alguma forma, retratam ou utilizam como pano de 

fundo algum tempo e espaço da história do Brasil. A afinidade a essa teoria permite 

uma eleição mais ampla, visto que, no âmbito do romance histórico, muitas 
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subdivisões artificiais segregam o que hoje se entende por Novo Romance Histórico 

do romance histórico tradicional64. 

 
3.1.3  Leitor: o verdadeiro herói do romance 
 

Qual de nós não alimenta dentro de si, o ideal de um livro 
inteiramente sincero, livre, de um livro gerado nas raízes da 
personalidade, carregado do mistério vital? De um livro que 
penetrasse muito fundo na alma dos homens, e os acordasse do 
marasmo em que se atolam?  

Lúcia Miguel Pereira. 

 

O último capítulo de Como e por que ler o romance brasileiro é dedicado a 

ninguém menos que à razão primeira da existência do livro: o leitor – esse sujeito 

supostamente desconhecido, o qual recebe toda a gama de informação ofertada 

pelos infinitos horizontes abertos pelo livro. Marisa Lajolo sabe como poucos 

teóricos estabelecer um contato de afinidade com seu público leitor: o vocabulário 

romanesco, o trato fino, o monólogo e a escrita livre de qualquer expressão 

hermética ao público não especializado são os principais ingredientes de que a 

autora lança mão. 

No seu sétimo capítulo, Lajolo recorre a cinco autores da nossa literatura para 

mostrar que, para esses autores, o leitor é peça declaradamente fundamental nesse 

processo de dupla-troca que é o ato de escrita e leitura:  

O romance – já se sabe – foi o gênero responsável pela 
popularização da leitura. Sem histórias de amor e de morte, de 
suspense e de terror, leitura e literatura não teriam a importância que 
têm hoje na banda ocidental do mundo. Mas que ninguém se iluda: 
no mundo da leitura e dos livros nada é possível sem que os leitores 
– no avesso do trabalho de escritores – desempenhem seu papel e 
cumpram sua função. Assim, leitor, estufe o peito, empine a cabeça, 
olhe-se no espelho e brade aos quatro ventos: eu, sim, é que sou o 
heroi do romance! (CPQ, p.139). 

Tal como nos demais capítulos, predomina uma constante preocupação em 

demonstrar ao seu leitor os autores que correspondem a uma série de expectativas 

previamente orientadas pelo título do capítulo. Lajolo evoca a figura de Manuel 

Antônio de Almeida, autor que considera um dos mestres da escrita mais gentis de 
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 No âmbito da metaficção historiográfica, alguns teóricos se destacam pela dedicação ao tema. Ver: 
HUTCHEON, Linda. Poética do Pós-Modernismo (1991); MENTON, Seymour. La nueva novela 
histórica – definiciones y orígenes: 1979-1992 (1993).  
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que se tem notícia na literatura brasileira: “Ao tempo do nascimento do romance 

brasileiro, a relação entre o narrador e o leitor costumava ser de extrema cortesia: o 

narrador/autor desenrolava um tapete vermelho frente ao leitor e o conduzia com 

gentileza do começo ao epílogo do livro” (CPQ, p.141). É justamente como detentor 

dessa habilidade que Lajolo reencontra Almeida, a quem atribui a destreza de 

desempenhar a dita função com “desembaraço e maestria” (id., ibid.). Em Almeida, 

Lajolo afirma que se pode experienciar a pedagogia de um romancista brasileiro de 

primeira hora: “Narrador paternal, ele antecipa as menores dificuldades que seu 

leitor poderia encontrar na leitura do romance e toma providências imediatas para 

aplainá-las” (id., ibid.). 

Em tempos em que o romance ainda não estava consolidado na cultura 

brasileira, o cuidado com o léxico e com as técnicas de escrita eram preocupações 

bastante comuns aos autores. Lajolo explica que ao lançar mão de determinados 

procedimentos, “o narrador se habilita para seu ofício como alguém que conhece as 

reações dos leitores” (CPQ, p. 142). Essas reações podem culminar até mesmo no 

abandono da leitura diante de uma história incompreendida. Todo esse cuidado por 

parte do narrador denota uma preocupação em iniciar o leitor na arte de ler 

romances, e dessa forma garantir que se mantenha o tripé constituído no processo 

comunicativo produtor-obra-receptor. Nesse aspecto, o cuidado do narrador de 

Manuel Antônio de Almeida se mostra como uma manifestação instrutiva de “como” 

ler o romance brasileiro. 

Assim, se por um lado em Almeida a experiência é de um narrador atencioso 

e, sobretudo, amistoso no trato com o seu leitor, em Machado de Assis a experiência 

é consideravelmente diferente. Lajolo mais uma vez evoca o Bruxo do Cosme Velho, 

a quem dedica devoção ao longo das páginas de Como e por que ler o romance 

brasileiro, e dessa vez o romance escolhido é Memórias póstumas de Brás Cubas: 

“O novo mestre-de-leitura é o impaciente narrador de Memórias póstumas de Brás 

Cubas, romance que Machado de Assis publicou em volume em 1880, depois de tê-

lo dado em folhetins” (CPQ, p. 143). Impaciente é o adjetivo menos deselegante que 

a autora, machadiana assumida, encontra para qualificar o indelicado narrador 

homônimo ao título. Segundo a autora, o mal-humorado Brás Cubas é um dos “mais 
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espantosamente bem-sucedidos de toda a nossa literatura” (id., p. 145)65. Não 

faltam críticos para ver o mau humor do narrador como uma projeção do 

possivelmente mal-humorado Machado de Assis, autor pertencente à raça negra: 

“Críticos de recortes sociológicos vêem nos negaceios desse narrador as oscilações 

da classe dominante de uma sociedade escravocrata, que se pensava de maneira 

liberal” (id., p. 146). Pesem todas as especulações críticas possíveis, fato é que o 

narrador de Machado distingue-se por si só de todos os outros produtores do 

sistema literário daquele período66. 

Lajolo reproduz um dos trechos antológicos do romance de Machado: 

Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse; eu não 
tenho que fazer; e, realmente expedir alguns magros capítulos para 
esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. 
Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração 
cadavérica; vício grave, e aliás ínfimo, porque o maior defeito deste 
livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda 
devagar; tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e 
fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à 
direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, 
gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem... (ASSIS apud 
CPQ, p. 147). 

A autora realça o papel fundamental do narrador na condução da história: “É 

o narrador quem sempre dá as cartas. E no jogo que ele banca, inclui-se tanto a 

menção explícita de livros e autores [...], quanto a autocomplacência: certos 

narradores invadem linhas e entrelinhas do romance falando de si” (id., p. 148). O 

sumo poder do narrador é o que consagra ou arruína uma história, visto que é sob a 

responsabilidade desse indivíduo ficcional que está toda a técnica para manter o 

leitor ligado ao romance. Nesse sentido, Lajolo abandona o sisudo Brás Cubas e 

visita um livro do romancista – e também professor de literatura – Silviano Santiago. 

Em liberdade: uma ficção de Silviano Santiago (1981) é um livro no qual 
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 Sobre as peculiaridades do narrador machadiano em Memórias póstumas de Brás Cubas, Lucia 
Miguel Pereira afirma: “Uma das máximas chocantes e inesperadamente triviais do Brás Cubas pode, 
a despeito da sua banalidade, ser interpretada como um resumo da contraditória atitude machadiana 
em relação ao tempo; ‘matamos o tempo; o tempo nos enterra’ (98), isto é, o minuto é longo e a vida 
breve. O tédio obriga as criaturas sem coesão, sem direção, sem unidade que são em regra as 
personagens de Machado de Assis, a encher cada instante, para passá-lo o mais depressa possível, 
e o instinto de viver, tão forte nelas, se revolta contra a fuga dos dias” (1988, p. 83-84). 
66

 Em La nueva novela historica, definiciones y origines, Seymour Menton afirma: “Las novelas 
psicológicas del brasileño Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas (1880), Dom 
Casmurro (1890) y Quincas Borba (1891) superan estéticamente sin lugar a dudas a las novelas 
históricas románticas y a las novelas costumbristas realistas de toda la América Latina” (1993,  p. 36). 
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predominam estruturalmente o intertexto e a metalinguagem. A história trata de um 

ficcional diário que teria sido escrito por Graciliano Ramos entre 14 de janeiro e 26 

de março de 1937: “Contracenam no livro personagens e cenários (reais) da vida 

intelectual brasileira do tempo do Estado Novo: Manuel Bandeira, Sérgio Buarque de 

Holanda e Jorge Amado” (CPQ, p. 149). 

A invenção de um autor/narrador é um dos pontos marcantes dessa 

engenhosa obra de Silviano Santiago, na qual “se entrelaçam questões de política 

nacional com questões de política literária” (CPQ, p. 150). Nesse mesmo âmbito 

teórico – no que diz respeito à narração – se encontram as duas últimas obras 

descritas por Lajolo: A audácia desta mulher (1999), de Ana Maria Machado, e A 

mulher que escreveu a Bíblia (1999), de Moacyr Scliar, “autores ambos com um 

leitorado fiel e exigente” (id., p. 151). Do romance de Ana Maria Machado, Lajolo 

salienta que um dos fios narrativos gira em torno da Capitu de Machado de Assis: 

Ao retomar explicitamente uma obra da melhor tradição literária, 
retrabalhando uma personagem criada por outro escritor, Ana 
começa por fazer uma homenagem ao leitor. Supõe-no 
suficientemente informado e ágil para reconhecer o intertexto e 
divertir-se com a citação, capaz de acompanhar simultaneamente as 
duas histórias: a nova (do livro de Ana) e a velha (do livro de 
Machado). Não se trata mais de esperar um leitor capaz de apenas 
recordar o nome da personagem que tinha aparecido dez páginas 
atrás, nem de ter paciência com um narrador descosido e tagarela. O 
que Ana pede a seus leitores é que ativem uma memória coletiva de 
leitura, que tragam, para a compreensão e interpretação do novo 
livro, a carreira do livro mais antigo, parte do patrimônio literário 
brasileiro, numa história que se alimenta do mundo das letras (CPQ, 
p. 152). 

Nessas entrelinhas, Lajolo sugere a importância de um letramento literário 

efetivo, de modo que o leitor reconheça intenções organizadoras não-explícitas. Se 

o livro de Lajolo fosse a materialização de um relato de ego-história em sua 

totalidade – e seguisse uma linha cronológico-evolutiva –, sem dúvida o último 

capítulo culminaria na maturidade intelectual da leitora que se apresentou nas 

primeiras páginas. 

Logo, fato é que a leitura de A audácia desta mulher exige um leitor 

machadiano per se. Um leitor suficientemente habilitado para realizar associações 

incitadas pela leitura. Lajolo se detém em uma série de associações possíveis (e 
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necessárias) no processo de compreensão desse romance dialógico67 de Ana Maria 

Machado. Logo, Lajolo adverte quanto aos pré-requisitos necessários para uma sã 

compreensão do enredo: 

O leitor previsto por este romance precisa ser capaz de ativar sua 
memória de leitura. [...] precisa, por exemplo, ser capaz de sorrir do 
jogo dos nomes: Virgílio, no masculino, retoma a figura de Virgília, o 
grande e instável amor de Brás Cubas, protagonista narrador de 
outro romance de Machado de Assis. Da mesma forma, o objeto que 
a narradora tem em mãos, o caderno mutilado, muito cedo vai 
apontar para outro livro e outra personagem do mesmo Machado. 
Este intertexto no atacado se duplica no varejo, através das 
pequenas pistas que o livro vai dispondo aqui e ali, através de 
citações. Ao mesmo tempo em que pequenos detalhes vão 
assegurando ao leitor o acerto de sua interpretação – Sim, o livro de 
Ana dialoga efetivamente com o romance de Machado de Assis! –, 
ao se deparar com a menção à mutilação do caderno e à forma 
radical de apagar o nome de seu autor e proprietário, o livro ganha, 
ao mesmo tempo, realismo cotidiano e suspense (CPQ, p.153). 

Logo, perspicácia e instrumentalização para compreender os meandros 

narrativos é o que se espera do leitor que aspire a ler o romance assinado por Ana 

Maria Machado. Por fim, Lajolo aporta no último romance desta viagem na qual 

conduziu seu leitor: A mulher que escreveu a Bíblia (1999), de Moacyr Scliar. Nesse 

curioso romance, o título por si só já constitui fator de intriga no leitor: afinal, vai de 

encontro a tudo o que se acredita na cultura ocidental a respeito do livro mais lido de 

todos os tempos. Nesse romance de Scliar, não menos inteligente que o de Ana 

Maria Machado, também são exigidas referências prévias como o conhecimento do 

livro mais antigo e popular: “Scliar também precisa de leitores lidos e inteligentes. 

Ele (n)os remete desde o título de seu romance para o mais antigo e mais popular 

de todos os livros: nada menos do que a Bíblia, livro sagrado e fundador de muitas 

religiões” (CPQ, p. 156-157). 
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 Bakhtin enfatiza o que há de comum entre a situação de enunciação de qualquer falante e a situação de 
enunciação de um produtor literário: ambos estão condicionados ao diálogo, um diálogo que se verifica a 
diferentes níveis: entre o falante e o interlocutor diretamente envolvido, entre o falante e o sistema linguístico do 
qual faz parte e do qual deriva o seu discurso particular, entre aquele e o contexto imediato e mediato (povoado 
por uma multiplicidade de linguagens ou discursos diferentemente acentuados e ideologicamente saturados). Os 
distintos níveis elucidados por Bakhtin corresponderão às mais distintas relações dialógicas, sendo as mais  
notáveis para o caso de A audácia desta mulher: 
a) o plano intratextual, entre o narrador, o narratário e as personagens (e respectivos pontos de vista); b) entre a 
obra concreta e o sistema literário precedente e contemporâneo; c) entre a obra e o contexto social saturado de 
discursos e linguagens concretas de várias espécies. A ampliação dessas definições pode ser encontrada na 
bibliografia do próprio Bakhtin ou no Dicionário de termos literários de Carlos Ceia, disponível em: 
http://www.edtl.com.pt/ 
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Em A mulher que escreveu a Bíblia, uma mulher feia refugia-se no ato de 

escrita como forma de sublimação da realidade. O livro apresenta uma série de 

questionamentos que conduzem o leitor a uma reflexão crítica efetiva: “‘No começo 

criou Deus o céu e a terra’. Pronto: estava escrito. E, a frase escrita, invadiu-me 

súbita euforia” (apud CPQ, p.159). A partir do desbloqueio da personagem de Scliar, 

enceta-se a despedida do simpático e gracioso narrador de Como e por que ler o 

romance brasileiro:  

E no exato momento em que a personagem de Scliar – enfim 
desbloqueada – enceta sua escrita, a autora destas maltraçadas 
encerra a sua, esperando ter deixado seus leitores já cidadãos 
iniciados no mundo do romance brasileiro, a ser lido de muitos jeitos, 
de qualquer jeito, por esta ou por aquela razão mas, sobretudo, 
sempre com a perspectiva de uma excelente leitura (id., ibid.). 

Assim, a partir da leitura total de Como e por que ler o romance brasileiro, na 

parte seguinte desta dissertação serão abordados três aspectos subjacentes ao 

projeto teórico no qual se enquadra o livro: o hedônico; parâmetros teóricos 

basilares para a constituição da série “Como e por que ler”; aspectos gerais. 

 

3.2 Subjacências do projeto teórico 
 
 

Neste espaço ressurgem com maior detalhamento algumas questões que 

foram pouco desenvolvidas até este ponto do trabalho. Nesse sentido, os conceitos 

de hedonismo para a Teoria da História da Literatura, os parâmetros teóricos 

subjacentes à série “Como e por que ler” e também os mecanismos editoriais que 

perfilam um público-alvo são visíveis pontos que aqui busco aprofundar. 

 
 
3.2.1 O hedônico 
 
 

A reflexão moderna sobre a conduta de prazer, que era capaz de 
liberar a produção e a recepção da arte, permaneceu por muito tempo 
subordinada à argumentação retórica e moralista.  

Hans Robert Jauss 

 

A citação acima pertence a uma reflexão do importante teórico alemão Hans 

Robert Jauss sobre o prazer estético e as experiências fundamentais da poiesis, da 
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aisthesis e da katharsis. Embora a constatação de Jauss tenha sido empregada com 

o propósito de descrever um contexto específico – o da recepção da própria obra de 

arte – e para um fim distinto do que se pretende abordar aqui, fica registrada a 

experiência cristalizada da recepção suscitada pelo campo semântico da palavra 

“prazer”, seja ele empregado em âmbito puramente estético, seja ele empregado por 

apontamentos realizados pela metateoria, como se discutirá nas linhas seguintes.  

No capítulo de abertura do livro Produção de presença: o que o sentido não 

consegue transmitir, Hans Ulrich Gumbrecht apresenta a sua famosa tese 

anticlimática – como assim o próprio autor a define – em defesa de uma produção 

de presença. O argumento basilar pensado para sustentar uma alternativa ao 

hermenêutico e ao dialético está, inicialmente, ligado à estranha constatação de que 

parte dos professores e a maioria dos alunos se enfadaram da teoria: 

Num tempo em que muitos professores e a maioria dos alunos se 
cansaram de “teoria” – com razões para tal (alguns com muito boas 
razões) –, ou seja, de uma espécie de pensamento abstrato, 
frequentemente importado da ou inspirado pela filosofia, cuja 
“aplicação” pensamos que poderia dinamizar a escrita –, num tempo 
em que nos cansamos de “teoria”, este livro propõe que um certo 
movimento “teórico” poderá re-dinamizar nossas relações com todo 
tipo de artefatos culturais e até mesmo permitir que nos conectemos 
com alguns fenômenos da cultura atual que parecem fora do alcance 
das Humanidades (GUMBRECHT, 2010, p. 21). 

Ao contrário do que se pode imaginar, a aparentemente insólita constatação 

de Gumbrecht vai ao encontro de um esforço conjunto perceptível nas Ciências 

Humanas. No âmbito da História da Literatura, o investigador possivelmente já se 

habituou a títulos publicados por seus pares que questionam a razão de se continuar 

escrevendo histórias da literatura. Afinal de contas, para que(m) se escrevem 

Histórias da Literatura? Com a dinamização da cultura e com o surgimento de 

formas de representação alternativas, antigas estruturas vêm sendo constantemente 

repensadas. Nesse processo de transformação, paradigmas não com rara 

frequência são questionados de modo a se encaixar em uma dinâmica compatível 

com os anseios suscitados por cada tempo.  

No item 1.2.3 do primeiro capítulo desta dissertação foram apresentadas 

algumas mudanças paradigmáticas perceptíveis na esfera dos Estudos Literários, 

especialmente em grupos germânicos surgidos na segunda metade do século XX. 
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No impulso dialógico cujo propósito visa ao intercâmbio com outras áreas do 

conhecimento, questões focadas em aspectos cognitivos e neurológicos passam a 

fazer parte do quadro de interesses da História da Literatura. Em ensaio intitulado 

“Uma historiografia literária afetiva”, Heidrun Krieger Olinto relata experimentos 

voltados para uma teoria hedonista da literatura. O primeiro deles diz respeito ao 

psicólogo e teórico da literatura Thomaz Anz, que se posiciona a favor de uma teoria 

da literatura hedonista68: “Anz não leva em consideração apenas os aspectos 

prazerosos do circuito da comunicação literária, mas sublinha expressamente os 

efeitos afetivos provocados pelo encontro com a literatura que deviam transformar 

essa experiência em momentos de felicidade” (OLINTO, 2008, p.43). Ainda 

discorrendo sobre Thomas Anz, Olinto salienta que o teórico alemão encontrou 

respaldo em manifesto publicado vinte anos antes por Terry Eagleton em sua 

reconhecida obra Teoria da Literatura: uma introdução: 

Terry Eagleton, por exemplo, reclamava da falta de uma teorização 
prazerosa, ainda que seus efeitos palpáveis sobre produções 
concretas e a divulgação de novas teorias literárias com ênfase 
sobre o prazer permanecessem esporádicas e antes encontradas em 
programas-manifesto pós-modernos. No final de seu livro Teoria da 
Literatura: uma introdução (1982), Eagleton ironizava com todas as 
letras o tratamento acadêmico dado ao processo comunicativo 
literário: “A razão pela qual a grande maioria das pessoas lêem 
poemas, romances e peças, está no fato de elas encontrarem prazer 
nesta atividade. Tal fato é tão óbvio que dificilmente é mencionado 
nas universidades” [...]. Para ele, é reconhecidamente difícil passar 
alguns anos estudando literatura e ainda assim continuar a encontrar 
prazer nisso: “Muitos cursos universitários de literatura parecem ser 
organizados de modo a impedirem que tal prazer se prolongue; e 
quem deles sai sem perder a capacidade de gostar das obras 
literárias, poderia ser considerado herói ou masoquista” (OLINTO, 
2008, p. 43). 

A partir dessas constatações, pode-se conceber que a tese inicial de 

Gumbrecht anteriormente relatada não se encontra no movimento inverso de um 

fluxo, mas se enquadra em um grupo de teóricos que há algumas décadas advogam 

por formas mais aprazíveis de se teorizar o literário. Para Anz (2002, p. 1, apud 
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 Segundo o Dicionário de filosofia de Nicola Abbagnano, o Hedonismo (in. Hedonism-; fr. 
Hédonisme; al. Hedonismus; it. Edonismó) é um termo que indica tanto a procura indiscriminada do 
prazer, quanto a doutrina filosófica que considera o prazer como o único bem possível, portanto como 
o fundamento de vida moral. Essa doutrina foi sustentada por uma das escolas socráticas, a 
Cirenaica, fundada por Aristipo; foi retomada por Epicuro, segundo o qual “o prazer é o princípio e o 
fim da vida feliz” (DIÓG. L, X, 129). O hedonismo distingue-se do utilitarismo do séc. XVIII porque, 
para este último, o bem não está no prazer individual, mas no prazer do “maior número possível de 
pessoas”, ou seja, na utilidade social (ABBAGNANO, 1998, p. 506). 
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OLINTO 2008, p. 43), a garantia de uma racionalização nos estudos literários pelo 

preço de uma frieza emocional artificial e de uma anestesia racional equivale ao 

bloqueio de dimensões essenciais da arte e da literatura. A literatura, por lidar com 

temas que potencializam emoções – como uma gama infindável de sentimentos 

essenciais ao ser humano – não impede que dela se possa falar de modo racional, 

ou científico como afirma Olinto (id., ibid.), desde que o discurso aplicado não 

reforce limites intransponíveis entre o que se entende por ciência, por sentimentos e 

por emoções. Teorizar a literatura desde uma perspectiva hedônica, na acepção 

incitada pelo texto de Olinto, implica conseguir conjugar habilmente estes três 

aspectos fundamentais na constituição do que se entende por teoria da literatura 

hedonista. A efetivação de uma teoria que atinge esse objetivo ocorre quando o 

texto é capaz de ativar dentro do leitor uma determinada válvula que o conecta ao 

conhecimento a que está aspirando ter acesso. De um modo geral, o sentimento e a 

emoção servirão como ferramentas para a conexão do indivíduo com a produção 

científica. Além disso, o posicionamento de Anz vai ao encontro dos pressupostos 

construtivistas, conforme afirma Olinto: 

Com essa postura a favor de uma razão emocional intensa não 
dividida, Anz assume igualmente uma perspectiva não dicotômica 
entre sujeito e objeto de investigação, assumindo pressupostos 
construtivistas atuais acerca da relação entre observador e objeto 
observado. Segundo ele, a teoria da literatura – em sua indagação 
acerca da função da literatura para o leitor – acentua 
inadequadamente a forma intelectual do termo retórico docere em 
prejuízo de delectare e movere, ambos aliados à fruição 
expressamente prazerosa. Nos estudos literários prevalece 
frequentemente o acento sobre determinados repertórios ideológicos, 
sobre normas e valores problematizados em obras literárias com o 
objetivo de construir realidades alternativas, oferecendo, deste modo, 
respostas para problemas políticos, sociais ou estéticos em 
determinados contextos e épocas, objetivando efeitos 
emancipadores, mas deixando pouco espaço para funções emotivas 
na comunicação literária. Estas continuam restritas à dimensão da 
literatura de massa, explicitamente criadas em vista do 
entretenimento, que continua sendo tratado com certo receio na 
esfera da chamada literatura elevada, a qual circula no espaço de 
ensino (OLINTO, 2008, p. 43-44). 

Ainda a respeito da teoria da literatura hedonista de Anz, Olinto relata a 

experiência do psicólogo estadunidense Mihaly Csikszentmihalyi, conhecido por 

descobrir o fenômeno flow, “uma experiência de realização e engajamento máximos 

que conduz a um estado de felicidade e euforia” (OLINTO, 2008, p. 44). O autor 
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relaciona sua teoria com uma “motivação humana profunda extrema que se 

manifesta em momentos de atenção concentrada propícia a desencadear sensações 

de felicidade” (id., ibid.). A articulação entre prazer, desafio e excitação é de suma 

importância para a concretização do fenômeno flow. Transposto para o âmbito de 

uma Teoria da Literatura hedonista, segundo Olinto, o dito fenômeno descoberto por 

Csikszentmihalyi é de importância fundamental para a consolidação do projeto de 

Anz, constituindo – nas palavras da autora – um dos alicerces que sustentam o 

projeto do escritor alemão. O projeto de Anz, embasado e alicerçado no 

conhecimento científico disseminado por outras áreas, visa em primeira instância a 

“trazer de volta para o circuito de comunicação literário afetos e efeitos que 

estimulam novas sensibilidades e intensidades também no tratamento científico do 

fenômeno literário e na elaboração de historiografias literárias afetivas” (OLINTO, 

2008, p. 44). 

Logo, a subvalorização do prazer no âmbito da teoria da literatura é um 

aspecto salientado por Olinto como razão motivadora no projeto de Anz: “Trata-se 

de um projeto que se baseia em hipóteses neuropsicológicas recentes acerca da 

evolução de aspectos cognitivos e afetivos na produção do conhecimento” (id., ibid.). 

É importante ressaltar que essa afinidade de Anz a hipóteses levantadas pelo 

campo da neurociência se conjuga à perspectiva construtivista, à qual sua teoria 

hedonista da literatura se afina, tendo em vista a ponte traçada entre os primeiros 

construtivistas – como Ernst von Glasersfeld – com teóricos de outras áreas como 

Maturana e Varela. O que importa, contudo, é conceber uma teoria hedonista da 

literatura como um importante caminho que há um par de décadas vem sendo 

mentalizado pela metateoria e realizado em âmbito editorial. Com o acréscimo da 

experiência realizada pelos primeiros teóricos, na primeira metade do século XXI já 

se pode ter acesso a um número considerável de obras que buscam acrescentar ao 

conhecimento histórico estilos e linguagens não convencionais à academia. 

Nesse sentido, o hedônico se detecta na essência de uma das novas 

estratégias adotadas pela História da Literatura que se escreve na 

contemporaneidade. Ditas estratégias se inscrevem num quadro marcado por 

experiências obsoletas e exitosas, o que reafirma o inegável empenho de 

inumeráveis teóricos da área obstinados em (re)pensar velhas estratégias 

engessadas por preconceitos incompatíveis com o olhar crítico lançado pelo homem 
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contemporâneo. Assim, em sintonia com as observações de Thomas Kuhn (1997, p. 

95) sobre a crise e a emergência de novas teorias, não dessemelhantemente do que 

ocorre em outros campos do saber exemplificados pelo autor, em História da 

Literatura o fracasso de determinadas formas fossilizadas pode ser o prelúdio para a 

busca de novas alternativas. 

 

3.2.2  O prazer como pilar central 
 

Todas as espécies de prazer ou de dor, por mais espontâneas que 
sejam, são resultantes duma grande complexidade, nelas estão 
contidas: toda a nossa experiência e uma quantidade enorme de 
juízos de valor e de erros.  

Friedrich Nietszche 

 

Suscitar aspectos cognitivos e emotivos no leitor, como se viu, é uma das 

possibilidades que surgiram como produto de reflexão realizada na esfera da 

metateoria. Em Como e por que ler o romance brasileiro essa alternativa teórica se 

potencializa como pilar central na constituição da obra, sustentada por forte apelo 

retórico que reforça a intenção organizadora da autora e da série da qual o livro faz 

parte. Para se chegar a essa conclusão, não é requerida ao observador uma análise 

minuciosa dos mecanismos empregados na construção do livro de Marisa Lajolo. 

Em aspectos gerais, a constituição gráfica da obra é o primeiro ponto que indica os 

caminhos pelos quais o leitor será conduzido. Por fazer parte da série “Como e por 

que ler” da Editora Objetiva, o livro possui projeto gráfico semelhante com seus 

pares: capa colorida e uma imagem centralizada. Outro aspecto gráfico é a cor roxa 

na beira das páginas. 

Em primeira instância, esse mecanismo, além de atrair inicialmente um 

determinado público, desvincula a obra do aspecto sisudo das historiografias 

tradicionais, revestindo-a de uma aparência amigável. Afora isso, a obra traz um 

texto que, apesar de científico, é de fácil compreensão para o leitor. Na capa, há a 

imagem de um casal trocando beijos, sobreposta a um fundo dual: do lado esquerdo 

– do homem – representando o tempo passado, a fotografia em preto e branco de 

uma pacata construção antiga. Já do lado direito – o da mulher –, uma mescla de 

luzes que dá a ideia de movimento e que remete automaticamente à cidade e à 

realidade da vida urbana contemporânea. A imagem, como figura central exposta no 
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plano de expressão, corrobora uma tese que vem a ser confirmada textualmente no 

livro:  

A presença da mulher no romance – lendo-o, escrevendo-o ou 
protagonizando-o – não apenas deu voz à metade da humanidade 
que permanecia calada ao tempo em que as letras eram território 
exclusivamente masculino (o que já não é pouco...) mas também deu 
vida e fôlego longo ao romance, gênero por excelência da 
modernidade (CPQ, p. 61). 

A mulher representa um papel protagônico nessa história do romance 

brasileiro, fato que os elementos gráficos da capa incitam com maestria. O casal que 

ocupa a posição central pode ser entendido como uma representação da essência 

romanesca que sobreviveu à passagem do tempo: da cidade antiga – como a autora 

revisita nos romances urbanos de Machado de Assis e Mário de Andrade – à cidade 

contemporânea mimetizada nas histórias de Ferréz ou Luiz Ruffato. 

Ainda em relação ao plano de expressão perceptível na capa, ao fundo desta 

há a predominância de um tom vermelho bastante chamativo, contrastando com o 

título em roxo. Segundo o Dicionário de símbolos de  Chevalier e Gheerbrant, o 

vermelho-escuro representa a feminilidade e o mistério da vida (2010, p. 944)69. 

Uma possível justificativa compatível com essa definição encontra-se nas páginas 

do livro dedicadas à figura da mulher no âmbito da literatura (CPQ, p. 46-62), seja 

como personagem, musa inspiradora, receptora ou produtora do próprio texto. Além 

disso, juntamente com o título de cada capítulo há um desenho que o representa em 

termos gerais: uma mulher em trajes do século XIX e segurando um livro, para o 

capítulo dedicado à mulher; um trabalhador carregando os frutos da colheita na 

cabeça para os capítulos que falam sobre a cor local; um carro como sinônimo do 

romance que viaja pelo Brasil; um casal se beijando, para o capítulo dedicado à 

afirmação do romance. Portanto, as  figuras sugerem a temática explorada em cada 

capítulo. 

Considerando o livro como um iniciador de leitores, com fortes propósitos de 

letramento, não soa arbitrária a inserção de imagens – mesmo que em uma escala 

pouco significativa – nem o caráter pictórico da capa. Esses recursos, juntamente 

com as cores empregadas, são elementos pré-textuais que, por exemplo, em uma 
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situação cotidiana de visita a uma livraria, podem chamar a atenção do leitor em 

uma estante ou um mostruário. Assim, tal como o título de uma obra, que Lajolo 

afirma ser uma “rede de pescar leitores” (CPQ, p. 28), a capa enquanto um 

importante elemento pré-textual também o é. 

Dos elementos pré-textuais aos textuais, basta a abertura do livro. A 

disposição do texto configurado em espaçamento 1,5 é um dos primeiros atrativos 

que configuram uma leitura suave e de fácil fluidez. Como já mencionado ao longo 

desta dissertação, a linguagem de Lajolo é um dos pontos de maior contato entre a 

produtora do texto e o leitor. É a partir da linguagem escolhida que Lajolo estabelece 

uma ponte que conecta o leitor a um indivíduo virtual que se posiciona claramente 

em relação às suas preferências literárias. 

Ao se assumir, sobretudo, com as características de uma leitora tal como 

qualquer outra, é que Lajolo projeta seu principal reforço retórico que, em primeira 

instância, visa a fazer o leitor se identificar com o narrador, afinal de contas soa 

impensável conceber um leitor – por mais inexperiente que seja – que não tenha 

vivenciado uma das sensações as quais o narrador afirma viver quando se envolve 

no processo de leitura:  

Leitora apaixonada, fã de carteirinha, me envolvo com os romances 
de que gosto: curto, torço, rôo as unhas, leio de novo um pedaço 
que tenha me agradado de forma particular. Se não gosto, largo 
no meio ou até no começo. O autor tem vinte/trinta páginas para me 
convencer de que seu livro vai fazer diferença. Pois acredito 
piamente que a leitura faz a diferença. Se não faz, adeus! O livro 
volta pra estante e vou cuidar de outra coisa... (CPQ, p. 13-14 – grifo 
meu). 

 Pensado enquanto um texto de caráter hedônico, este recorte soaria como o 

que Olinto (2008, p. 43) sublinha como um “efeito afetivo provocado pelo encontro 

com a literatura”, o que transforma inevitavelmente essa experiência em momentos 

de felicidade. Nesse caso específico, a ocorrência é possível porque o texto ativa no 

leitor sua memória de leitura prazerosa e evoca sensações e reações que 

decorreram ao longo desse ato de extrema satisfação intelectual. A ativação desse 

mecanismo memorialístico no leitor é suficiente para mantê-lo atento ao texto, visto 

que, ao evocar boas sensações logo no princípio da leitura, automaticamente 
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registra-se a promessa não declarada de que seguir no fluxo desse processo poderá 

culminar na ocorrência de outras experiências de natureza similar. 

Em termos de estilo, a linguagem de Como e por que ler o romance brasileiro 

já pré-molda um desconhecido leitor que se espera enquanto receptor do livro: não é 

o leitor profundamente conhecedor da literatura brasileira, tampouco o leitor 

habituado a normas técnicas ou a termos específicos do meio acadêmico70. Talvez a 

isso se deva o fato de Lajolo apresentar-se como doutora em Literatura, mas, 

sobretudo, “leitora fiel de romances” (CPQ, p. 13). Um claro indício de que o leitor 

não possui em mãos um texto acadêmico tradicional. As escolhas estéticas 

propositalmente empregadas no livro são especificamente pensadas para um leitor 

que se perfile às expectativas que o livro suscita. No que tange a esse mecanismo, 

Paul Ricoeur (2011, p. 49) assinala que uma obra é capaz de criar o seu público, 

pois alarga o círculo da comunicação e inicia novos modos de comunicação: “Por 

um lado, é a autonomia semântica do texto que abre o âmbito de leitores potenciais 

e, por assim dizer, cria o auditório do texto. Por outro, é a resposta do auditório que 

torna o texto importante e, por conseguinte, significativo” (id., p. 48). 

Em relação à autonomia semântica, apesar de a obra supostamente ter sido 

pensada para um determinado público, isso não delimita nem restringe a circulação 

e o acesso desta a outro público que esteja aquém ou além do perfil de leitor  

inicialmente imaginado ainda no período de pré-produção da obra. O livro de Lajolo 

é um bom exemplo de história do romance que pode muito bem figurar na lista de 

recomendações de um órgão governamental para uma determinada faixa etária, 

como também fazer parte de um cronograma de leitura de determinado grupo de 

estudos em Teoria ou História da Literatura. O texto, após sua publicação, passa a 

fazer parte de uma esfera de recepção pouco provável de se presumir, visto que sua 

relação com outros elementos do sistema e sua recepção nos mais diversos âmbitos 

se efetiva a partir de fatores como o momento e as condições em que o texto é 

publicado. Nesse sentido, diante da possível plurissignificância aberta pelo campo 

semântico de um determinado texto, leitores passam a ser atribuidores de sentido. 

Assim, cada observador observa de acordo com suas experiências pessoais, 

indissociáveis de qualquer nível de interpretação. 
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 Em várias passagens Lajolo explica noções de epígrafe, nota de rodapé e outros termos 
específicos.  
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Além disso, o estilo despojado da autora é outro fator que ameniza o embate 

do neoleitor com um livro teórico. Conforme foi discorrido no item 2.1.1 desta 

dissertação, já é marca de Marisa Lajolo o estilo romanesco, com menções 

constantes ao leitor, algo que remete a nada menos que ao narrador de Machado de 

Assis, perceptível em seus romances e contos: 

Onde o bom romance? E onde o resto (aliás, qual resto...?), 
sobretudo na pós-modernidade periférica, como se diz a brasileira? 
Que cada leitor responda por si. Por mim, vou encerrando esta 
conversa sobre minhas leituras romanescas, que se inauguraram 
muitos anos e muitos livros atrás. Lá nos aguarda o romance 
brasileiro discutido de forma mais sistemática – porém não exaustiva 
– do que este breve passeio que misturou assassinatos, fantasmas, 
historiadores e atrizes com borboletas, uma inocência de papel e 
tinta e outra inocência de carne e osso. Será que pode? Pode, é 
claro... pois que é que não pode no romance? (CPQ, p. 26). 

A função emotiva no processo de comunicação estabelecido pelo texto de 

Lajolo se alinha a uma perspectiva hedonista de teorizar a literatura, visto que o 

texto da autora logra conjugar o conhecimento sobre literatura brasileira com 

sentimentos (a memória afetiva do narrador e as reações incitadas no leitor) e 

também com o prazer estético (tom dialógico e romanesco apresentados) suscitados 

ao longo do percurso estabelecido. Nessa dinâmica, o prazer se constitui como 

aspecto basilar, solidificando-se como pilar central dessa história do romance 

brasileiro: sem os mecanismos hedônicos adotados, a obra teria que buscar formas 

estéticas alternativas que conseguissem atrair e manter o interesse do neoleitor a 

quem inicialmente o texto se destina. 

Dessa forma, teorizar sobre a literatura de forma aprazível ao leitor pode ser 

um dos parâmetros teóricos estabelecido em todos os títulos publicados sob a égide 

da série “Como e por que ler”. No tópico seguinte, afinidades teóricas permeáveis 

aos pares de Como e por que ler o romance brasileiro: até onde o texto de Marisa 

Lajolo pode ser considerado inovador se considerado em posição paradigmática a 

seus pares? 
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3.2.3  A série “Como e por que ler” 

 

É indispensável ler criticamente, ou seja, ler sem adotar atitude 
reverente, mas sem discordar de tudo. Também é conveniente ler de 
maneira contextualizada, isto é, "vivendo" a época, não pretendendo 
encontrar atitudes contemporâneas em acontecimentos passados. 
Ler bem é ficar mais tolerante e mais humilde, aceitar a diversidade, 
dispor-se a tolerar a divergência.  

Ana Maria Machado 

 

A série “Como e por que ler” da Editora Objetiva surgiu no ano de 2002 com a 

publicação de Como e por que ler os clássicos universais desde cedo, de Ana Maria 

Machado. De 2002 a 2005 foram publicados nesse projeto quatro títulos, todos 

assinados por reconhecidos nomes da teoria e da crítica literária: Como e por que ler 

a poesia brasileira do Séc. XX (2002), de Ítalo Moriconi, Como e por que ler o 

romance brasileiro (2004), de Marisa Lajolo, e Como e por que ler a literatura infantil 

brasileira (2005), de Regina Zilberman. Dos quatro, o que mais se assemelha a 

Como e por que ler o romance brasileiro é o livro de Ana Maria Machado, iniciador 

da série. Nele, além da tradicional linguagem acessível, comum a todos os títulos da 

série, há um narrador disposto a reviver suas memórias de leitura através de um 

exercício de escrita confessional. 

Com uma linguagem desprovida de floreios linguísticos, Machado discorre 

sobre seu trajeto de leitura, mostrando-se como uma leitora voraz, sempre disposta 

a aventurar-se por novos horizontes através de personagens e narrativas 

instigantes. No primeiro capítulo, a autora define alguns pontos que orientam o leitor 

a respeito de seu posicionamento sobre os termos “leitor”, “clássico”, “ler”. O 

primeiro deles diz respeito à leitura: na acepção da autora, ler não é um dever, mas 

sim um direito. Logo, descarta qualquer possibilidade de prazer em uma leitura que 

se efetiva a partir da obrigação como motivação primeira. Como consequência 

desse ato, os resultados podem ser catastróficos para o leitor, gerando repulsa 

imediata por qualquer tipo de livro. Em relação aos clássicos, salienta seu caráter 

atemporal: um clássico nunca sai de moda e o acesso a uma obra clássica pode se 

dar a partir de outras materialidades, como as adaptações cinematográficas, teatrais 

ou outras formas que tornem o clássico mais “degustável” ao neoleitor. 

Em cada capítulo, Machado seleciona as obras a partir dos critérios mais 

variados: as narrativas de viagem; os contos de fada; as histórias que eternamente 
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são reescritas e que constantemente conquistam o interesse dos jovens; histórias 

marítimas; romances de mistério e “capa-e-espada”. Ao elencar as obras e discorrer 

sobre elas de acordo com esses critérios, Machado apresenta bagagem cultural e 

memória de leitura imponente. Nesta bagagem, os clássicos universais desde os 

textos mais canônicos: as histórias bíblicas de David e Golias, a Arca de Noé, a 

Torre de Babel, Moisés e outros. Também são mencionados autores do porte de 

Ésquilo, Homero, Eurípides, Sófocles. Nesse sentido, as histórias que mais foram 

reescritas: Tristão e Isolda, Lancelot, Rei Artur, O cantar de Mio Cid, Robin Hood, e 

tantas outras que persistem no tempo e são constantemente recontadas, reescritas 

e até mesmo atualizadas, mas que se mantêm em essência no original. 

O livro de Machado inaugura a série com destreza narrativa e habilidade nas 

escolhas que o estruturam. Esse estilo de caráter estritamente iniciático se veria fiel 

nas publicações subsequentes de Marisa Lajolo e Regina Zilberman. Além disso, a 

visita de Machado por obras clássicas da literatura não somente ocidental, mas 

também oriental, reafirma esse título como item “obrigatório” – no sentido de 

importante, recomendado – para qualquer indivíduo que busque orientações a 

respeito da iniciação aos estudos de literatura que extrapolem as fronteiras 

regionais. Figuram ainda pelas páginas de Como e por que ler os clássicos 

universais desde cedo autores como Alexandre Dumas (Os três mosqueteiros), Artur 

Conan Doyle (Sherlock Holmes), Robert Louis Stevenson (A ilha do tesouro), Jack 

London (O lobo do mar), H. Riger Haggard (As minas do Rei Salomão), Fenimore 

Cooper (O último dos moicanos), Edgar Rice Burroughs (Tarzan), Melville (Moby 

Dick), Edgard Allan Poe (William Wilson), Rudyard Kipling (O livro da selva), Defoe 

(A família Robinson), Tolkien (O senhor dos anéis), William Shakespeare (Romeu e 

Julieta), Michel Zevaco (Os Pardaillans) e outros. 

Quanto a “como” ler o romance instigado pelo título, diferentemente de Lajolo 

que orienta o leitor a ler “de qualquer maneira” – obviamente pensando desde uma 

perspectiva que visa à comodidade física do leitor –, Machado registra a sua 

orientação desde o viés da intelectualidade: ler os clássicos universais deve ocorrer 

a partir de uma perspectiva crítica. O leitor não deve concordar com tudo nem 

reprochar tudo, mas sim ler criticamente a obra sem lançar um olhar precocemente 

avaliativo, devendo sempre considerar o tempo da produção. Reconhecer a 

distância temporal é compreender o texto como produto de um tempo ao qual a 
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visão contemporânea de mundo não constituiu. Ana Maria Machado semeia, 

sobretudo, leitores críticos e flexíveis no processo de leitura, o que faz de seu livro 

uma contribuição indispensável para a formação de novos leitores. 

O segundo título da série é Como e por que ler a poesia brasileira do século 

XX, de Ítalo Moriconi. Trata-se de uma obra que se apresenta com caráter instrutivo, 

ou, como afirma o autor, “uma introdução, um manual que trata dos comos e porquês 

da leitura da poesia” (2002, p. 17). O livro é estruturado sob os moldes 

característicos da série: linguagem não-acadêmica, texto breve – em torno de 140-

160 páginas – e marcante teor didático. Em decorrência da ambição do projeto – 

reunir em pouco mais de cento e cinquenta páginas a poesia brasileira do século XX 

–, o autor precisou valer-se de uma seleção criteriosa e excludente per se. 

No empenho de contemplar os objetivos que norteiam a escrita de sua obra, 

Moriconi apresenta desde a introdução conceitos-chave que delimitam a sua seleção 

de autores. O primeiro conceito problematizado é a concepção de poesia. O autor 

não oferece ao leitor uma definição pronta que oriente a leitura: conduz o mesmo à 

sua própria definição de poesia. Em suas palavras, descreve a poesia relacionando-

a sempre ao prazer sensorial: é na musicalidade dos versos e na fluidez do ritmo 

que se encontra o “gostoso de ler poesia” (id., p. 8), estimulando sempre a 

imaginação e a sabedoria, em que são “todos os cinco sentidos traduzidos, por meio 

da palavra, em coisa mental. Coisa mental que se pode comunicar pela fala, guardar 

na página ou na memória, que nem talismã” (id., ibid.). 

Para o autor, a poesia brinca com a linguagem, explorando as coincidências 

sonoras entre as palavras, fabricando “identidades por analogia: mulher é flor, rapaz 

é rocha, amor é tocha” (id., p. 9), abrangendo sentidos que vão além da linguagem 

verbal, oral ou escrita. Além disso, não restringe a existência da poesia unicamente 

ao âmbito da palavra escrita: afirma ainda que a poesia pode estar em um filme, em 

um gesto comum ou excepcional, buscando revelar uma articulação entre a poesia 

enquanto arte específica das palavras com “a poesia além-livro, a poesia da vida” 

(id., ibid.). 

Ao registrar o conceito de poesia no âmbito do idiossincrático, Moriconi evoca 

Manuel Bandeira, poeta que considera “a estrela maior na constelação dos poetas 

brasileiros”, para quem a poesia essencial seria aquela ligada a um momento fugaz 
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da vida mais corriqueira, à qual o poema, na sua simplicidade coloquial, conferiria 

valor simbólico (id., p. 10). Esse ideal de “poesia desentranhada” se enquadra 

perfeitamente ao ideal poético dos modernistas. Isto é, para eles a poesia estava 

mais no momento que no poema em si, “mais na vida que na elaboração codificada 

de uma arte cansada” (id., p. 11), ideia completamente compatível à proposta de 

elaboração poética que ia de encontro ao modus operandi dos parnasianos. 

Nos anos iniciais do século XXI – em uma perspectiva afinada aos ideais pós-

Semana de 22 ― Moriconi lança um olhar abrangente sobre o século XX e afirma 

que a poesia se faz presente nas letras de música popular, no cordel nordestino, no 

rock dos anos 80 e até no hip hop dos anos 90. Nesse aspecto, reflete sobre as 

relações entre a poesia e a música, constatando um fenômeno singularmente 

brasileiro: o status intelectual atingido pela música popular, capaz de elevar 

compositores como Caetano Veloso e Chico Buarque à categoria de poetas. Além 

disso, ao pensar cantores como Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, Cartola, Vinicius de 

Moraes, Arnaldo Antunes, Renato Russo e Cazuza no âmbito do panteão poético 

brasileiro, Moriconi envereda por uma questão polêmica: a validade da letra de 

música enquanto poesia: 

No meu modo de ver, quando o poema-poema vira canção, ele 
ganha, porque ganha uma nova dimensão. Já a letra, quando vira 
poema literário, perde. A letra, sozinha, é menos da metade do valor 
estético de uma canção, pois a canção é justamente aquele “a mais” 
que se agrega como valor adicional à mera soma letra + melodia. Ao 
virar poema-na-página, não apenas perde-se a melodia da letra, mas 
adquirem novos valores alguns elementos cruciais, um tipo de 
mudança que pode vir em desfavor da poesia. Um exemplo é o 
refrão. A existência de refrões e repetições pode ser boa de ouvir, 
mas às vezes é chata de ler. Fica pobre (MORICONI, 2002, p.15). 

Sem estabelecer uma relação hierárquica entre poesia e letra de música, 

Moriconi – por razões justificadas – restringe sua seleção ao âmbito do poema 

escrito. O livro de Moriconi, apesar de buscar se manter enquadrado nos parâmetros 

que perfilam a série, não parece cativar o leitor pela linguagem. O narrador é hábil 

na descrição simples do que se propõe e, de fato, mantém uma coerência léxica do 

início ao fim. Contudo, bem diferente de Machado e Lajolo, o narrador apresentado 

por Moriconi se esforça em não cativar o leitor. Por isso, abre mão dos recursos 

retóricos utilizados tanto por Machado como por Lajolo, como a inserção do leitor no 
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texto e a prioridade na construção de uma narração hedônica que conjugue 

conhecimento, prazer e diálogo com o leitor.  

Assim, ao longo de 146 páginas, Moriconi assume a desafiadora empreitada 

de apresentar ao leitor de poesia e ao aspirante (ou neoleitor) uma visita guiada ao 

longo de um século de produção poética no Brasil. A seleção, como todo e qualquer 

processo eletivo na construção de histórias literárias, partiu do pressuposto de um 

juízo de valor mais que canônico: como se pode perceber, o grande herói da obra de 

Moriconi não foi simplesmente a poesia brasileira do século XX, mas sim a poesia 

brasileira modernista, a mesma que rompeu com os ideais da República Velha e 

influenciou diretamente a produção poética concretista e marginal que a sucedeu. 

Ao observar a obra desde uma perspectiva ampla, é inegável considerar a 

forte relação entre história social e literatura. Na viagem propiciada por Ítalo 

Moriconi, houve espaço para a poesia engajada, articulada sistemicamente com os 

demais membros do sistema literário. A relação direta entre os movimentos em uma 

linha evolutiva temporal constitui uma clara tentativa do historiador de estruturar e 

concatenar os dados históricos de que dispunha, segundo sua intenção 

organizadora. É no âmbito da transição temporal que se percebem as ideias 

subjacentes aos objetivos do sujeito que produz o texto de caráter historiográfico. A 

história é uma construção do historiador e não um relato do que realmente 

aconteceu, já afirmou o crítico norte-americano David Perkins em seu ensaio História 

da literatura e narração. 

Logo, ao reduzir a poesia brasileira do século XX ao Modernismo e a seu  

legado, Moriconi elimina do horizonte de leitura dos possíveis neoleitores poetas do 

porte de Mário Quintana, Olavo Bilac, Gilka Machado, Carlos Nejar, José Paulo 

Paes e outros. Nesse aspecto, é de suma importância a contribuição do já citado 

Perkins, autor que afirma que as omissões e ênfases do historiador justificam o tipo 

de história literária que este se propõe. No caso de Moriconi, só interessa dispor 

enquanto poesia brasileira do século XX poetas de alguma forma empenhados em 

efetuar alguma mudança na sociedade ou no sistema literário. Essa perspectiva 

restritiva de seleção, independente de ocorrer por razões puramente ideológicas ou 

editoriais, não se compatibiliza com a ideia central do título. Assim, dos quatro textos 

da série “Como e por que ler”, o de Moriconi é o que menos se aproxima das 
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expectativas metateóricas contemporâneas e ocorre de forma independente às 

restrições que o projeto editorial impõe. 

 No ano de 2005, com a publicação de Como e por que ler a literatura infantil 

brasileira, Regina Zilberman encerra a série iniciada por Ana Maria Machado em 

2002. Logo na introdução, Zilberman recorre à experiência de autores como Manuel 

Bandeira, João Ubaldo Ribeiro e Moacyr Scliar para salientar a importância da 

leitura na vida adulta se esse processo for iniciado ainda na infância. A autora dá 

voz à máxima de Lavoisier – “nada se cria, tudo se transforma”: o ato de escrita 

surge, nessa perspectiva, como um reflexo das leituras realizadas por um 

determinado escritor. A indissociável relação de influência ganha um tom bastante 

próprio e Zilberman afirma que, para que se efetive um processo comunicativo, o 

escritor jamais poderá ignorar o contexto histórico-social de seus leitores. 

A autora dedica dois capítulos para abordar exclusivamente a relevância da 

obra de Lobato. Não coincidentemente, Regina Zilberman é uma das principais 

parceiras de Marisa Lajolo nos estudos sobre formação de leitores, e – assim como 

Lajolo – dedica nessa obra grande apreço à figura intelectual e à produção de 

Monteiro Lobato. Para Zilberman, Lobato é a expressão máxima da literatura infantil 

brasileira. Isso ocorre devido à autonomia que seus personagens ganharam após a 

publicação de seus livros: o caso específico de Emília, personagem facilmente 

encontrada em lojas especializadas em bonecos e brinquedos. Essa autonomia da 

personagem frente à obra e a criação como um todo faz com que o autor se 

consolide como alguém com popularidade inegável: determinado indivíduo não 

necessariamente precisa ler a obra de Monteiro Lobato para conhecer personagens 

como Narizinho, Dona Benta, Emília e Visconde de Sabugosa. Esse fenômeno 

também se deve às inúmeras adaptações televisivas, cinematográficas e teatrais 

disponíveis ao grande público. Além disso, o fato de os personagens mimetizarem 

determinadas atitudes ou comportamentos infantis se torna motivo de identificação 

instantânea por parte dos leitores. 

Para Zilberman, a literatura infantil no Brasil se divide em dois períodos: 

período lobatiano e período pós-morte de Monteiro Lobato. A autora se atém à 

apresentação de pequenas resenhas ressaltando aspectos típicos da literatura 

infantil que sobressaíram na produção de autores que publicaram após Lobato. Além 
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disso, Zilberman também dedica espaço ao trabalho então inédito Flicts, de Ziraldo, 

que causou uma revolução em seu tempo devido a sua capacidade de ilustrar. Ao 

abordar a literatura infantil como tema principal, o livro de Zilberman encerra com 

chave de ouro a série “Como e por que ler”, tendo em consideração que o principal 

mote da série está vinculado à ideia de formar novos leitores. 

Ao que tudo indica, a série “Como e por que ler” surgiu como inspiração da 

tradução e publicação em 2000 de livro homônimo assinado por Harold Bloom. O 

livro foi publicado também pela editora Objetiva e inaugura um estilo que antecede – 

desde uma seleção infinitamente mais ampla que todos os títulos da série “Como e 

por que ler” – grande parte dos parâmetros teóricos imbricados nos cinco títulos 

publicados. Em seu prefácio, Bloom esclarece de modo exponencial os princípios 

motivadores do ato de ler: 

Não existe apenas um modo de ler bem, mas existe uma razão 
precípua por que ler. Nos dias de hoje, a informação é facilmente 
encontrada, mas onde está a sabedoria? Se tivermos sorte, 
encontraremos um professor que nos oriente, mas, em última 
análise, vemo-nos sós, seguindo nosso caminho sem mediadores. 
Ler bem é um dos grandes prazeres da solidão; ao menos segundo a 
minha experiência, é o mais benéfico dos prazeres. Ler nos conduz à 
alteridade, seja à nossa própria ou à de nossos amigos, presentes ou 
futuros. Literatura de ficção é alteridade e, portanto, alivia a solidão. 
Lemos não apenas porque, na vida real, jamais conheceremos tantas 
pessoas como através da leitura, mas, também, porque amizades 
são frágeis, propensas a diminuir em número, a desaparecer, a 
sucumbir em decorrência da distância, do tempo, das divergências, 
dos desafetos da vida familiar e amorosa (BLOOM, 2000, p. 15). 

Bloom entende a crítica literária como algo experimental e pragmático, e não 

teórico (id., p. 15). Por essa razão, “as obras selecionadas não devem ser vistas 

como um roteiro exclusivo de leituras, mas como uma amostragem de textos 

capazes de ilustrar por que ler” (id., ibid.). A série publicada anos mais tarde pela 

editora Objetiva, no âmago de suas intenções, buscará compatibilidade com essa 

consciência encontrada inicialmente na inspiradora Como e por que ler, de Harold 

Bloom. 

Considerando a série “Como e por que ler” como um todo, depreende-se um 

conjunto de similaridades e particularidades entre os títulos que a compõem. Apesar 

de a série se caracterizar por um padrão que em tese deveria se repetir em todos os 

títulos, cada autor possui seu estilo e as escolhas não declaradas de cada um deles 
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são facilmente perceptíveis ao olhar do observador atento. Nesse sentido, o livro de 

Marisa Lajolo se mantém em condição única se comparado a seus pares: linguagem 

própria; escolhas claramente assumidas; inserção do leitor no texto; exercício(s) de 

ego-história e estilo romanesco são os elementos constituintes desse texto de 

caráter historiográfico que se propõe orientar o leitor pelos caminhos do romance 

brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A plena realização deste trabalho foi motivada por uma série de questões 

surgidas ainda no âmbito da Iniciação Científica. Uma dessas motivações 

corresponde ao estado de contentamento gerado pela detecção de um discurso 

historiográfico em transformação. Não mais o discurso tradicional como se percebe 

em grande parte das histórias da literatura publicadas ao longo dos últimos séculos, 

mas o surgimento de uma nova consciência estética e retórica em coerente 

harmonia com a teoria e a crítica literária surgidas, principalmente, após os anos 60 

do século XX. A partir desse ponto de reflexão, a explícita necessidade de buscar 

situar a obra em análise no fluxo de um devir histórico e sistêmico. Assim, em 

primeira instância, não seria possível discorrer sobre a renovação do discurso 

historiográfico sem prestar reverência à Escola dos Annales, iniciada ainda no 

começo do século XX pelos historiadores Lucien Febvre e Marc Bloch.  

Como se viu, a Escola dos Annales como marco de referência que hoje se 

tem surgiu como resultado de um processo de meditação iniciado anos antes, em 

proporções infinitamente menores. Françoise Dosse relembra que os Annales 

inauguraram uma história completamente distinta da que até então se vinha 

escrevendo: “uma história escrita no plural e com inicial maiúscula” (1992, p. 181). 

Isto é, o sentido da história única e totalizante, outrora vigente, seria expurgado por 

um novo discurso capaz de contemplar o diverso: “Não existe mais a história, mas 

as histórias. Trata-se da história de tal fragmento do real, e não mais da história do 

real” (id., ibid.). Desviar da unilateralidade e considerar o universo da teoria, da 

crítica e da história literária desde uma perspectiva sistêmica constitui nada menos 

que reconhecer relações dessa natureza. Assim, determinadas tendências estéticas 

no campo da História da Literatura se tornam inteligíveis quando pensadas 

paralelamente às transformações ocorridas no âmbito da História. 

A revolução paradigmática que está ocorrendo há pelo menos 60 anos no 

campo dos estudos literários permite uma série de reflexões. A mais ilusória e  

notável delas nos lembra o mito de Sísifo, humano que enganou a morte e por isso 
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foi condenado ao trabalho ingrato. Os primeiros teóricos constantemente 

repensaram os métodos de escrita da História da Literatura. Por via de continuidade 

desse período de ciência extraordinária, outros seguiram nesse fluxo de forma 

sucessiva. Aos críticos vindouros caberia o legado simbólico de “reerguer a pedra”, o 

que incitaria uma possível continuidade desse processo. Assim, ao contrário do que 

pode parecer aos olhos do observador desatento, quando a pesquisa empenhada na 

reflexão em nível metateórico se propõe reconhecer sincronicamente seu lugar, 

muito se pode aproveitar desse ato consciente que abarca três tempos: o tempo 

anterior, o presente e o subsequente.  

Conforme Wendell Harris, se nós, os últimos, sabemos algo mais que os 

antigos, é porque aprendemos muito com eles. Segundo T. S Eliot, os antigos são 

aquilo que nós sabemos: “Naturalmente, podemos reaccionar en contra suya, y las 

reacciones no serán estériles si apuntan hacia una síntesis dialética” (ELIOT, 1981, 

p. 362, apud HARRIS, 1991, p. 8). Os contemporâneos se encontram em uma 

situação de superação, contudo com a vantagem do excessivo conhecimento prévio 

acumulado e a certeza de cada vez mais caminhar em direção ao que se pode 

considerar, após tantos estudos acadêmicos focados no processo da gênese da 

escrita historiográfica, o ideal de uma historiografia literária que contemple parte das 

questões suscitadas no já conhecido período de ciência extraordinária. 

Sincronicamente este é o lugar ocupado por Como e por que ler o romance 

brasileiro: um ponto no qual se abstraiu grande parte do conhecimento anterior para 

a realização de algo novo. A abertura de portas como a ego-história é um exemplo 

cabal. As reflexões tocantes à ego-história, por exemplo, estão associadas com o 

deslocamento do foco de interesse dos novos historiadores em direção ao homem. 

Logo, com todas as conquistas efetuadas desde a institucionalização dos Annales, 

interessa saber “quem” é o produtor do conhecimento, considerando que após a 

interconexão e a fusão entre as mais distintas áreas do saber, já se tem uma 

consciência plena da manifestação de atividades cognitivas, emocionais e político-

institucionais no produto final do conhecimento produzido. 

O livro de Marisa Lajolo enceta de forma parcial os novos caminhos que a 

História da Literatura assumirá a partir de então. Ao se pensar em uma nova matriz 

historiográfica capaz de abarcar um conjunto de valores específico – como associar 

a própria história da literatura ao prazer e à constituição do indivíduo enquanto 

elemento integrado a um todo social –, é preciso ter em mente uma concepção de 
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retórica transparente em relação aos seus fins, de modo que considere seus 

propósitos e o próprio leitor enquanto elemento indispensável de um ideal orgânico 

de literatura. Nesse sentido, Como e por que ler o romance brasileiro contempla no 

sentido amplo do termo: com o seu teor historiográfico, além de apresentar uma 

proposta de renovação das formas de escritas da história da literatura, também 

colabora de forma eficaz para um aspecto nevrálgico da tríade autor-obra-público: a 

formação de leitores. 

Desde uma perspectiva de construção, possuir um novo discurso 

historiográfico requer uma série de pressupostos. Em Como e por que ler o romance 

brasileiro o primeiro aspecto detectável é o posicionamento narrativo: ao contrário do 

que se poderia conceber a partir de um título que se apresenta tão tradicional ― ao 

se pretender orientar aos comos e porquês –, não há uma voz altiva e onipotente 

que delimite as fronteiras do (bom) romance brasileiro. Há sim, ao contrário das 

impessoais histórias tradicionais da literatura, a emergência de um narrador 

altamente subjetivo e comedidamente idiossincrático. Não por isso, marcado por 

forte teor ideológico detectável nas entrelinhas do discurso que profere. Além disso, 

outra inovação imbricada no livro de Marisa Lajolo é a organização narrativa, 

fortemente cimentada por uma retórica dialógica, na qual a narradora 

frequentemente faz menções ao leitor. Assim, apesar de o livro estar organizado a 

partir de tópicos previamente dispostos no sumário, o ponto de partida surge da 

memória de leitura da narradora, do primeiro livro lido ainda na pré-adolescência às 

obras mais significativas da literatura brasileira na construção desta leitora: “No meio 

do caminho, aceitei um palpite e decidi começar a conversa contando um pouco de 

minha história de leitura” (CPQ, p. 15). 

Dessa forma, conscientemente imbuída da tarefa de indicar ao seu leitor o 

melhor da literatura brasileira, a autora não se abstém de esclarecer a forma como 

organizou o livro: “Reli muita coisa, li outras pela primeira vez, organizei capítulos, 

discuti planos, digitei, corrigi originais, reescrevi. Na realidade, como sempre 

acontece com a escrita, reescrevi muito mais do que escrevi” (id., ibid.). Essa 

franqueza resultou na execução de um exercício de escrita pouco recorrente em 

livros de teor historiográfico: a ego-história. Especificamente no caso do livro de 

Lajolo, a egoescrita intelectual soa como um forte reforço aos propósitos da 

publicação, que em instância primeira é a formação de leitores. Assim, identificada 

como leitora profissional credenciada pelo sistema e identificada por seus pares, 
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Lajolo parece buscar a simpatia do leitor, ao expor – em um tom aparentemente 

franco – que o romance passou a ocupar em sua vida um espaço não imaginado: 

“Livros e leituras foram ocupando espaços cada vez maiores. Na minha casa, na 

minha vida. A estante do quartinho dos fundos ampliou-se. Ler e falar de livros virou 

profissão” (id., p. 17). 

Dentre as características que configuram o livro de Lajolo como renovador do 

discurso historiográfico, cabe salientar as escolhas fortemente devidas às 

predileções investigativas da autora. Essas escolhas, tão caras à história da 

literatura brasileira em si, se entrecruzam com as publicações inseridas unicamente 

graças ao valor afetivo que representam para a autora. Nesse sentido, percebe-se 

nesse novo discurso historiográfico a indissociabilidade da história do sujeito 

produtor do texto em suas mais diversas instâncias, o que faz com que o resultado 

final culmine em um produto heterogêneo. Um exemplo cabal da emergência dessa 

esfera profissional da autora pode ser encontrado primeiramente no capítulo 

intitulado “O romance e a leitura sob suspeita”. Nele, o leitor pode perceber a 

exposição de um assunto diretamente ligado às pesquisas realizadas pela autora: o 

folhetim. Ao discorrer sobre a formação de leitores no Brasil do século XIX, Lajolo 

traz uma série de informações possivelmente obtidas a partir da pesquisa de fonte 

primária, como a exposição de uma tabela que contém dados sobre a leitura de 

1799 a 1871. Nesse ensejo, retoma a experiência relatada por José de Alencar 

sobre a utilização de gabinetes de leitura, e também aborda as raízes do folhetim 

publicado no Brasil nesse período, originalmente em francês. Além disso, discorre  

sobre a obscura política cultural portuguesa no começo do século XIX e o modo 

como as publicações em folhetim se disseminaram – através da imprensa, como no 

jornal carioca O Beija-Flor. 

O aspecto profissional também pode ser visto sob outro viés ainda nesse 

mesmo segundo capítulo. Ao discorrer sobre uma função social para o romance, 

Lajolo presta reverência às suas mais profundas raízes teóricas: ao pensamento de 

Antonio Candido. Ao reconhecer o romance como peça fundamental da sociedade 

na qual é produzido e circula, Lajolo – ainda que não explicite claramente qualquer 

adesão teórica – deixa transparecer a ideia originalmente encontrada em Antonio 

Candido – especialmente nas obras Formação da Literatura brasileira: momentos 

decisivos e Literatura e sociedade –,  nas quais a literatura é pensada enquanto 

aspecto orgânico da civilização, vindo a ser concebida como uma “comunicação 



134 

 

inter-humana” (CANDIDO, 2009, p. 25), graças a um conjunto elementar constituído 

pela tríade produtores, mecanismo transmissor e receptores. Logo, de acordo com o 

explicitado no capítulo 2 deste trabalho71, esse pensamento fortemente influenciado 

por uma formação candiana se justifica não só pelo trajeto profissional traçado por 

Marisa Lajolo, mas também por sua condição de discípula direta desse importante 

crítico literário brasileiro. 

Ao longo de todo o livro é possível perceber uma perfeita coerência teórica. 

Tendo afirmado explicitamente que a leitura deve fazer a diferença para o leitor 

(CPQ, p. 30) – isto é, agregar no processo de construção desse indivíduo enquanto 

sujeito – e também tendo admitido que em Lygia Fagundes Telles é possível 

encontrar aquilo que considera “um exercício constante de aprender a ser mulher” 

(id., p. 18), Lajolo legitima o seu próprio entendimento do fenômeno literário no que 

tange a sua larga ligação com a série social, algo que já está subjacente nas bases 

que alicerçam esse livro voltado para a formação de leitores. Nesse sentido, a 

autora inova mais uma vez, ao pautar seus recortes com base em estruturas 

anteriormente pouco vistas ao longo da história das histórias da literatura brasileira. 

O terceiro capítulo, intitulado “Ler e escrever no feminino”, é um bom exemplo dessa 

inovação. Nele, a autora discorre sobre o papel do gênero feminino na literatura 

brasileira, em seus mais distintos postos. Um recorte não recorrente em obras de 

caráter similar, principalmente em relação ao modo como o tema é abordado. Lajolo 

traz ao seu leitor romances que abordam questões relacionadas ao próprio papel 

assumido pela mulher brasileira ou à cor local, como o livro A Moreninha, de 

Joaquim Manuel de Macedo: “será que uma protagonista moreninha, em 

substituição às tradicionais pálidas e loiras, não falava mais alto ao coração do 

leitorado brasileiro? É possível que sim, que pele morena e cabelo escuro fossem 

um bem-vindo abrasileiramento da beleza feminina” (CPQ, p. 49).  

Logo, além da questão física, a postura feminina distribuída ao longo do eixo 

temporal no sistema literário também instiga a autora, que encontra na obra de Ana 

Luísa de Azevedo Castro, Dona Narcisa de Villar (1859), na Macabéa de Clarice 

Lispector, em A hora da estrela, em Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz 

e em outras, figuras femininas que rompem ou expõem tabus sociais e, 

consequentemente, também literários, abrindo espaço a autoras brasileiras em um 
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cenário de produção predominantemente masculino. Nesse sentido, ao longo dos 

sete capítulos de Como e por que ler o romance brasileiro, a constituição 

heterogênea da literatura brasileira é constantemente ressaltada a partir dos 

recortes que a autora apresenta.   

Analogamente ao capítulo que o antecede, em “O Brasil no mapa do 

romance” também são selecionadas as obras segundo um viés comum aos 

romances que são explanados. A diferença é que nesse capítulo a autora sugere 

títulos que têm a paisagem nacional como pano de fundo. Para isso, recorre às 

origens e, mais uma vez, não deixa de lembrar o romance A moreninha, história 

ambientada na distante Paquetá do século XIX72. Desse modo, assim como o 

romance de Macedo, o Rio de Janeiro também aparece em obras como as 

canônicas Memórias póstumas de Brás Cubas e Esaú e Jacó, ambas de Machado 

de Assis, Lucíola, de José de Alencar, O cortiço, de Aluísio Azevedo, A falência, de 

Júlia Lopes de Almeida, e Recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima 

Barreto.  

Em certa altura, o texto de Lajolo envereda em uma narrativa geo-temporal, 

mostrando o desenvolvimento da literatura especialmente no Sudeste nos anos 

finais do século XIX e nos primeiros do século XX. Dessa forma, do romance urbano 

fluminense, a autora aporta nas publicações de autores paulistas, que também 

passaram a produzir histórias ambientadas na emergente cidade industrial. São 

exemplos destacados pela autora Memórias sentimentais de João Miramar, de 

Oswald de Andrade, e Amar, verbo intransitivo, de Mário de Andrade. Na sequência, 

autores como o gaúcho Dyonélio Machado, o mineiro Autran Dourado e o 

amazonense Milton Hatoum também passaram a ambientar seus respectivos 

cenários de produção nos romances que escreviam. O mesmo recorte se desdobra 

em um capítulo subsequente, no qual enfoca o interior do país nas páginas do 

romance nacional, desde as primeiras expressões no século XIX, como Iracema, 

romance de José de Alencar ambientado no Ceará, e Inocência, história de 

Visconde de Taunay ambientada na região central do Brasil, até as obras de 

Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Guimarães Rosa e Ariano 

Suassuna. 
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Discorrer com destreza sobre teoria a um público neoleitor é um dos grandes 

méritos atingidos por este livro. Nos itens 3.2.1 e 3.2.2 deste trabalho abordou-se o 

tema do hedônico e do prazer como pilar central. Para além da configuração editorial 

da série “Como e por que ler” – que se direciona a um padrão pensado para formar 

leitores, como cores chamativas na capa e espaçamento maior entre linhas – 

também existem parâmetros teóricos basilares que facilitam a tarefa de abordar a 

literatura brasileira da forma mais hedônica possível. Os aspectos cognitivos e 

afetivos são elementos bastante presentes na obra de Marisa Lajolo. Uma das 

singularidades é o estilo textual despojado e à margem do rigor vocabular com que 

são redigidos os textos dessa natureza. Ao observar o histórico de produção da 

autora, percebe-se que, apesar de a utilização desse recurso ter bastante validade 

na elaboração de um texto com diversos pontos de ego-história, o estilo com acento 

dialógico não constitui uma exclusividade do trabalho em questão, já tendo sido 

empregado em outras obras da autora. Assim, além da linguagem acessível ao leitor 

não-acadêmico, o clima harmônico proporcionado pelas cores do próprio projeto 

gráfico do livro também colabora para desvincular a obra do aspecto sisudo das 

historiografias tradicionais, oferecendo-lhe um particular destaque, e, assim, 

tornando-a notável visualmente. Nesse sentido, já na capa do livro é possível 

encontrar um primeiro apontamento que direciona para esse estilo, perceptível em 

uma escala visual principalmente pela emergência de cores como o vermelho, o 

roxo e o lilás. 

Além disso, outros aspectos menos visíveis em um primeiro momento 

também abundam na constituição interna da obra. O primeiro deles é o 

condicionamento psicológico. Uma das estratégias sobre as quais se discorreu ao 

longo deste trabalho diz respeito ao efeito catártico desencadeado pelo fenômeno 

flow. Olinto relata a experiência do psicólogo estadunidense Mihaly 

Csikszentmihalyi, conhecido por descobrir o fenômeno flow, “uma experiência de 

realização e engajamento máximos que conduz a um estado de felicidade e euforia” 

(OLINTO, 2008, p. 44). O autor relaciona sua teoria com uma “motivação humana 

profunda extrema que se manifesta em momentos de atenção concentrada propícia 

a desencadear sensações de felicidade” (id., ibid.). A articulação entre prazer, 

desafio e excitação é de suma importância para a concretização do fenômeno flow. 

Em diversas instâncias do livro de Lajolo, essa é a força-motriz que condiciona o 

leitor supostamente inexperiente a prosseguir a leitura, visto que a autora busca 
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condicionar o leitor a aspectos memorialísticos pessoais. Isso ocorre principalmente 

porque o texto é capaz de ativar no leitor uma determinada válvula que o conecta ao 

conhecimento a que está aspirando ter acesso. De modo geral, além da curiosidade, 

o sentimento e a emoção servirão como ferramentas para conexão do indivíduo com 

a produção científica. Nessa dinâmica, servem como base experiências registradas 

na esfera empírico-memorialística individual do leitor.  

Além disso, o narrador possui um domínio estratégico sobre o leitor, fato que 

é importante registrar. Nesse sentido, um historiador da literatura pode, para obter 

determinado resultado a partir da sua retórica, induzir um organismo cognitivo a um 

determinado padrão comportamental, que em última instância seria a leitura integral 

do livro. Essa dinâmica se dá a partir da ativação de algo muito semelhante aos 

processos de acomodação e assimilação ocorridos nos primeiros anos de vida do 

indivíduo73. O historiador, ciente do caráter construtor e indutivo do seu papel – que, 

no caso do livro de Marisa Lajolo, é formar leitores – condiciona no indivíduo 

receptor resposta a um padrão de sinais sensoriais. Não fortuitamente, em Como e 

por que ler o romance brasileiro se percebe a não arbitrária mudança de tom 

disposta ao longo dos sete capítulos. Assim, o livro de Lajolo parte de uma 

perspectiva hedônica para lograr uma intenção organizadora presente na raiz 

elementar de toda a série “Como e por que ler”: a formação de leitores. Desse modo, 

independentemente do possível resultado que essa intenção organizadora possa ter 

obtido em um plano empírico, é importante ressaltar o mérito desse trabalho no 

cenário da teoria da história da literatura brasileira contemporânea. Partindo dessa 

experiência inicial, é provável a previsão de que o hedônico se detecta na essência 

de uma das novas estratégias adotadas pela História da Literatura que se escreve 

na contemporaneidade. Ditas estratégias se inscrevem num quadro marcado por 

experiências obsoletas e exitosas, o que reafirma o inegável empenho de 

inumeráveis teóricos da área obstinados em (re)pensar velhas estratégias 

engessadas por preconceitos então incompatíveis com o olhar crítico lançado pelo 

homem contemporâneo. Assim, em sintonia com as observações de Thomas Kuhn 

(1997, p. 95) sobre a crise e a emergência de novas teorias, não 

dessemelhantemente ao que ocorre em outros campos do saber exemplificados pelo 

autor, em História da Literatura o fracasso de determinadas formas fossilizadas pode 

                                                           
73

 Terminologia utilizada na epistemologia genética de Piaget, sendo ambas as etapas 
correspondentes às transformações que ocorrem no ser durante o processo de desenvolvimento. 
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ser o prelúdio para a busca de novas alternativas, fato que vem se consolidando no 

século XXI. 

Encaminhando para o último tópico de minhas considerações finais, permito-

me mudar o tom do discurso e explanar ao observador algumas escolhas pessoais 

na elaboração deste trabalho. Em primeira instância, creio ser importante ressaltar, 

sobretudo, que esta leitura não esgota a multissignificância e as possibilidades 

hermenêuticas que possam ser geradas a partir da observação de Como e por que 

ler o romance brasileiro. No percurso enquanto pesquisador, ao longo deste trabalho 

priorizei uma leitura orientada pelos caminhos da História da Literatura, no sentido 

de situar essa nova forma de escrita no devir de um discurso histórico 

tradicionalmente minado pela crítica. Essa escolha consciente condicionou-me a 

enveredar por uma visão panorâmica da renovação do discurso historiográfico ao 

longo do século XX, que teve sua primeira fagulha surgida a partir da Escola dos 

Annales. Os inúmeros estudos aqui mencionados, aqueles que vão além da história 

e da literatura, foram uma tentação à parte, à qual não pude resistir ao perceber a 

perfeita sintonia não só com o livro de Marisa Lajolo, mas também com o atual 

discurso de outras histórias da literatura publicadas em outros países. Nesse 

aspecto, as novas teorias da literatura oferecem um leque de possibilidades 

imersíveis nas mais distintas esferas sistêmicas. 

Assim, ao observar o caminho trilhado ao longo deste trabalho, é possível 

conceber três apontamentos conclusivos em relação ao livro que aqui se analisou: a) 

ao ser publicado quase oitenta anos após a renovação do discurso da história em 

escala mundial, o livro de Marisa Lajolo assume um papel protagônico em relação a 

seus pares; b) o estilo do livro em sua totalidade – desde as escolhas assumidas até 

as despercebidas estratégias teóricas – incorpora em si uma série de fatores 

fortemente arraigados e sintonizados na psicologia, na sociologia e na história, 

rompendo com o desgastado estilo tradicional; c) em uma esfera sistêmica, o livro 

abre portas para publicações subsequentes ensaiadas em uma perspectiva estética 

e construtiva fortemente vinculada aos princípios norteadores do livro de Marisa 

Lajolo. 

Ao elaborar este trabalho, reafirmo a minha crença de que os estudiosos do 

tema devem voltar seus olhares para uma noção de movimento intrassistêmico, visto 

que é na complexidade das relações estabelecidas entre o tempo passado e o 

tempo presente, que se poderá compreender as diretrizes que encetarão as 
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perspectivas futuras. Nesse sentido, ao harmonizar-se com as mais distintas 

discussões metateóricas, o livro de Lajolo afirma-se, na minha visão, ao se 

consolidar como um importante ponto de referência quando o assunto é a renovação 

do discurso historiográfico no âmbito da literatura brasileira. Deste ponto em diante, 

estudos futuros se incumbirão de ratificar ou negar a afirmação que aqui ensaio, a 

de que a sobrevivência de Histórias da Literatura depende exclusivamente de quão 

dispostos estarão os historiadores literários em renovar não somente seus 

discursos, mas também os seus métodos. Nesse sentido, encerro este trabalho 

relembrando uma passagem já utilizada, na qual citei a Prof.a Heidrun Krieger Olinto, 

quando esta se pergunta o que cabe em uma história da literatura. E a própria 

pesquisadora responde: “Quase tudo!” (OLINTO, 2009, p. 51). A essa resposta, 

acrescento uma reflexão pessoal, a de que a partir do advento de Como e por que 

ler o romance brasileiro, nas Histórias vindouras da literatura brasileira caberá uma 

consciência de construção extremamente renovada, em sintonia com as 

expectativas impostas pelas necessidades do homem contemporâneo, sendo então, 

neste futuro próximo, as histórias de feitio tradicional apenas uma distante 

lembrança. 
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