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O í*pr",o acadêmico do debate sobre os estudos culturais eutre nós
podc ser medido pelo espaço quc cssc dcbate tem alc.ançado uo ârnbit«l
da Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic), a rnlis
importante associaçáo de pesquisadores da área. À prirncira vista, o
aparato de saber nrobilizado pela abertura dc outra via dç tliscuss:io
parece rcdimensionar os lirrritcs ü interlocução c(ntu,arxtivisla lltú it
irnplosão de scus contornos disciplürares, colocando 0rrr x«pc sua lcgitimidade instiÍucional. Mas a perploxidade rliantc da nova situilçâo, (lrlc
parâ mritos se traduz pela perda de idcntidade do objelo, é indicio rnonos de urna crise do que a reafirmação, ern termos radicais, dc qur: o
objeto da comparatística é o set camlnt.
A natufcza rnctâteórica dos estudos comparados, assim percebiô, reverte a expcctirtiva de ausência de rigor conccitual e diluiçio dos
parâmetros de avaliação crítica, umu vez que reoriurtt a porspcctivação metodológica a que subrlete o objeto para o exame das suas condições semióticas e culturais. que são, em últina instânci4 sir:gulares c
localizadas. Trata-se de inquirir a forrnação de valores que daí decorrem, a partir da alteridade que os constitu i enquanto valorôs diferenc;ais e que, portânto, enulam qualquer exigência de universalidade e totalizaçâo.
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A compreensão da literatura comparada como "instituciorldízaçâo de um saber sobre a diferença"spromove um dcsloçamento crítico
que busca, por um lado, historicizar o conceito, pcr outro. ab$rair o gu€
está muito contextualizado. Tal opcração teórica - formadora e condisionada, nos temlos da epígrafe acima * distaacia o compaÍafivismo da
compulsão documental e da avaliação univoca que por vezes circunscrevem os estudos Çulturais á esfêra de urn novo ernpirismo, embora
não daixs de "localizar o estetico na constslação mais abratrgente dos
processos culturais, no sentido ântropológico"3.
A questâo tem ocupado com certa regularidade a agenda de discussões no âmbito da crítica literária no Brasil, em particular, de forma
mais sistenrá(ica e continua, nal ativrdades promovidas pela direção da
Abralic e por seus pcsquisadores. A parrir do 5o congresso da associação, ícalizado no Rio de Janeiro dc 30 de julho a 2 de agosto de 199ó,
sob a presidência dc Eduardo Coutinho, a discussão adquiriu contomos
ntais nitidos c incisivos, em virtude do próprio tema escolhido para o
cvclrlo: "Cânones & Contextos". No dizer de Raul Altelo, sfirmou-se
aí um registro dorninante, o "das políticas de rcprcscltaçâo"{, contra o
rpral se insurgiu Leyla Perrone-Moisés, com o texto que obteve grande
rcpercussão e igual polêmica dentre os aprescntados- O texto com o
título de "Que fim levou a crítica literária?", Êoi publicado no cadcrno
"Mais!" da Íblha de S. Paulo em 25 de âBosto de 1996, alguns dias
após o encerramento do congresso, mostrando inusitada sintonia da
ruídia çom a acadcmia.
A índagação prcsenÍe âo artigo de Leyla Perronc rcsumc âs
preocupações de parte expíessiva dos profissíonais da área de Literatura no Brasil, mcio a(ordoados com a influência dos estudos culturais
de linha norte-americara no pais, como se o nosso veÍho e nunca reso!
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vido problema do "torcicolo cultural" (Roberto Schwarz) retomassô
outía vez- O texto úi forma a esse novo dcscouforto, abrindo o debate
sobre a perda de espaço dos "cstudos especificamente literários" na
academiâ e seu enfraquecimento diante das novas áreas de poder nas
instinrições de ensino. IJiz a autora:

Não se traía aqui de ncgar a utilidade e a oportunidade
tlos "estuclos culturais". 'I'rata-se de defender o esp«Ço
es tudos especilÍi coment e li tc rári os. O " cullura li snto "
que dlinqe o área literárta, e ndo apenos ela, ameaça.tubstltuir as disciplinas especializadas por uÍn eclelis,no desprovttlo de quolquer rigor na formação do pesqui»ador e
na formulaçtlo de conceitos e juízost-
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coÀstituído por uma elite intclectual, que na melhor tradição modema da
primeira metade do século XX, é a responsável pclo estabelccirncrrto
de padrões dc gosto ç validâde estética - logo, rle um cânone dc rofcrência, scm o qual não é possível ojulganrcnto critico. Corno argtrrnento
defrnitivo e legitimador da posição defendida, a autora lança rrrâo tle
aulâ inaugural de Barthes, efi 197'1, no Collcge dc Francc, charnando â âtcnção parâ o fato de o teórico francôs in.sistir Írâ "rcslronsabiliiiade da forma".
4
Não é dificil perceber as razões * epistenrolôgicas c práticas,
I chamemo-las assim - da reação contra os cstudos culturais, sc se lcm
1M-I em contâ que estês, ao teÍcm como objctivo "o estudo da Íbrmaçâo de
íYÚDICE,op. cit., p.
critérios de valor"ó, colocam em xeque a hegemonia dos valores instif' .^.i.'."{{i
:t1,"
tuídos pela comunidirde de letrados, por meio da revisão do cânone por
,
1'r
I critérios tidos como exlra-literários (reivindicações de minorias e dc ex, colônias), que não visam abolir o cânone, o quc do ponto de vista de
Leyla Perrone scria uma incoerência de princípios. Na verdade, o que
-;l
{ "s., perspectiva crítica não perccbe, por deíender a marlutenção de
,ll u* espaço disciplinar fcchado ao que está além ou fora de suas
q fronteiras, é a lógica suplemsntar, uo sentido derridiano do termo,
f que as rcferidas rcivindicações instauram na cena litcrária e cultural
-8. au contemporancidade.
Desligitirnar csse processo, ao situá-lo como a 'toxâ tÍiunfante"
do pós-modemo (sem que se dçfina com rigor toórico o que se esta
considcrâ.ndo sob tal rótulo), é insistir num regime de leitura fiudado no
valor univsrsal consÍruldo pela nrodcmidade ocidenlal, baseado na estética da ruptura, na "supersliçâo do novo" (que Baudelairejá criticava
na arte moderna), ua rejciçâo in Íolilm da cultura de massa, vista conro
a bête noira da atualidade. Da mesma forma, ao irnputar as transfornragõgs ;ofridas pcla literatura e pela arte contcurporâncas à necessidade de atender a irnposiçôes de um mercado transnacional num mundo globalizado, scm qucrer (ou quereudo), invcste-se na manutenção
ql"U!9@sras.üclonais çanônicas, ô partir do endmso da idéia de naç49_ggl)9-9"!tr.qade una e âutônoma.
Tâis questões reapareceram, de outra perspectiva, na reunião do
Cf dc Litcratura Comparada da ÂNPOLL, realizada em Salvador, de
28 a 30 dc setembro de 1997, sobriltudo nas discussfos realizadas a
partir da conferência "Debates atuais em torno dos Estudos Culturais
nos Estados Unídos", proferida por George Yúdice. Â conferência ressaltou a emergência dos estrrrlos culturais no fiml da década de ?0 nos
Estados Unidos e o ollur auÍo-rcflexivo quc distitguia a nova área de
coúecinrento da critica cultural anterior, como pode ser observado já
no prinreiro número de Social Text, atravús das contribui@es dos colaboradores da revista, identificados à esquerda do espectro ideológico
americaro € respoDsáveis pelas mudaÍlças entãô em cuÍso. Carentes

"'*

lr,l

l4

Rcvistr lJrrrsr'lcira dr Í,itcrrlum (-'oriJundê, n"4, 1998

tlu r:ocrêrrcia urril'rlrrrriztr<lor:r. os cstr.t(k)s culhlÍais nranifcstam ttma tens,llo inl(:nr:r, orrurrtlt dir-s várras lcrrdôncins quc abrigam, bcm como man-

tôrrr tclaçirs rlc proxirrritlirdt: <xrrr os cs(urlos subaltcnros, os estudos
rtrinorrLirios c os pírs-cohni;ris, l)c qualqucr funtra, tênr como traço
dolcrrrriurrrtc o Íhto rlc scrcrn "urnt stlric dc pcÍspcctivâs tóricns e
críÍicas qrrc lrrctcn(lcnr <lcsr:olrstrrrir as hascrs dos critérios nos quais se
baseiarn os valorcs srx;iais"'. Nussc cspagl, a liÍoratrrnr e as ârtes cm
gcral continuírm ainda a "faz.crr)os cxpcrimcntar os proccssr:s sociais
na sua forÍna, nos seus usos, nos scus conteúdos"t, embrxa sern o privilégio heurístico mantido até então.
A perspectiva culturalista e antropológica, assumidâ dc modo a
cleger a "perform.uce como prática e a perfornratividade como princípio de análise'', resulta numa sôrte de realismo que, conforme salientou Raul Anlelo na ocasião. não lcvâ em conta a tradiçâo das vanguardas. Nessa tradição, ainda segundo Anfelo, residiria umâ âltemativâ
critica às represenla$es, mais precisamente atravós da operacionalizaçâo conceitual e pratica do "ready made", entendido como rcfuncionalizaçào de um objao já existente e que tíaria cm si uma crítial aos
processos de legitimaçâo do valoq âtravés dâ descorrstrução de noçôes
como de origem e fundamento, propriedade c universalismo
À abordagem do objeto cultural pelo interessc litenirio instaura
um antagonismo produtivo na relação da literatura comparada com os
estudos culturais, podendo ser considerada como uma sorte de estratóg;ra de abcrtura do objcto e de problenratização do seu campo (no sentido já explicitado). PaÍâ tânto, a própria

situa$o institucional

'ldcm, p.

?.

I ldenr, p. I I

t ldcm,

ibidcnr

dc ambas

as áreas de estudo no Brasil ó àvorável. Nem os esÍudos cultumis,
nem à literatura comparada constifuem depaírmentos auÍônomos nas
universidades, dcfinern antcs prograftas de pós-graduação ou projetos
de pesquisaro, que transcerrdern tenitórice disciplinares muito marcados
acadcmicamente, absorvendo profissionais de distintas subáreas de
I.etras e aÍins, na sua maioria provcnientes do ensino de Teoria da
Literatura e de litcraturas nacionais.
Tenr-sc aí um traço diferençial que nos distinguc, por exemplo,
dos comparatistas europeus, mais propensos a projctar sobre a America Latina a marca fi[ológica do autor, fonte e original. Diferente deles,
çomo lembrou Encida Leal Cunha rro debate do Gt a wlgata para nós
e outra - Foucault, Deleuze, Derrida * e é corn os estrrdos culturais que
provôm dessa biblioteca que dialogaunos. Noções dai advindas, çorno
as de disseminação, suplcnrcuto, dilleronce, literatura menor, fios forneccm o referenciaÍ teórico para cquacionar o que pede estudo na contemporaneidade: o local e suas rclações com o global. Ao contrário
das teorias da identidade, um olhar distanciado ou "cstranho" sobrs o
objeto permite aÍticular o local ao debate intemacional da atualidade,
contexfualizando-o nos termos de uma outra perspectiva, distinta do
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"elo enÍre ajustificâção estética e o princípio de nacionalidade',r. elo
pÍóprio à relaçâo compaÍarivisra rradicional.
Mclhor pensar na msáfora da fronteiru_ tmplícita à literatura
compaÍada, torna-se espaço de tíavessia, ao mesmo tempo limite c
limiar da possibilidade de elaboração da diferençâ que os cstudos culturais vão âcentuar nos sstudos literárjos, No caso brasilciro, desde os
anos 70, embora sem o rótulo que üria iclentilicar post€riormente tal
área de atuaçâo, alguns téoricos c criticos, proveuientes de Letras ou
de Ântropologia, jii estavam tratralhnurdo na fronteira enre literatura e
cultura. E o que Sitviano Santiago demonstra com pÍecisâo no Seminário "Declinío da Arte./Ascensío da Cultura,,, pÍornovido pcla Atrralic
ern Floriarópolis, cm março dc I 997. (lonr o título (to ,.1)crnocratizaçâo
no Brasil - 1979-1981 (Cultura vcrsus Ânr:)',, il trrnÍLÍêncit dc Silviano Santiago partc dc urna sCrio «lc qucstÕcs (prc yâlo n prruir rcprr.xluzir:

Ouando é quc o r:ulturt hrosilainr dtt:sltc ds r.ou?o)- ,ragras e sombrlo:; dtt t.:stslàilcio à dituduru il,lthr c sa vcstc
cotl as roupÍrs lrdnsporcntc.t t.ft:ttivtts da dentocrollza_
çdo? Quarulo é quc o <:ottsdo Llds esrluenlo.s, dlcu,1çtttlo
na rasislirtcrtt à nprvssão c à brturü, cade lugar a diferenÇos iiltrn«s signi.ficctlivas? Quando é que o arte brq_

sileiru dútd dc str literária e sociolollico paro tet uma
dominoili ctlturol e dnlroryl{igíca? euondo é que se rompem os nuntlh.\i dà re.ílexâo crítica que seporavam, fia
noiernitlutlc, o eruúto do popular e do pop? euando é
que o linguogttrn espoilrônea e prccóriü da enlrevista (ior-

'! §ANTIA$O, §ilviô-

núllstlca, televisivu, etc) com ortistos e inteleÇtuois subsÍitili as alinutçÕes coletivas e dogmaticas tlos políticos profissl<tnais, p/1K1 se tornor o fornn de comUnicoçõo com o
novo públlco?t2

no. DcmocntiaçÍo no
Brâstl - I 979-1981 (Ctrt-

luÍ& vcÍsus Arte). In:
ANTELO, Raul çt al.
Declítioda ÁrtdÁrcen-sôo da Cyhura. Flotiaaópolis: Ábraliollrtras
ConlcmpQrânÊas,

p.

ll.

1

998.

Para o equaciorümente das respostas, o crítico demaíca o
perlodo dê 1979 a 1981. Detecta aí alguns mourontos-chave do que
poderia ser chamado de enrergência dos estuclos culturais no Brasil,
retoÍnando o debatc das relações entre arte, vida e politicâ, a partir de
alguns textos da ópoca. Sâo eles: as entrevistas reunidâs em Potntlhas
icleológicas ( 1980) por Hrlloisa Buarque de l:lollanda e Carlos Àlberto
Messeder; o liyto Reftato de época (um estudo sobre a poesia mdrginal cla décado de 70) (1981),do mesmo Carlos Alberto; o artigo',0
minuÍo e o milênio ou Pnr favor, professor, ume decada de cada vez",
dr: Josá Miguel Wisnik, publicado e m Anos 70 -- Música popular (19791980); o estudo de Cláudia Matos Acertei no nilhar (samba e molondragem no tenpo de Getulio) (1981).
Cada um desses Íextos contritlui, à sua maneira, para a demo-
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cratização das insúncias de produçâo e recepção da arte e da liÍeÍatura
no Brasil, por meio de uma perspecüva antropológica que cria novos
espaços de enuncíaçâo, diferenks daqueles constituídos pôlas praticss
acadêmiças e políticas atá entio dominantcs. Assim como o debate
sobre as'fatrulhas ideológicas" eucerra de vez a hegemonia da es-

querda no árnbito artístico-cultural, ho caÍnpo da litcratura a poesia
mârginal irá relatiüzar a especificidade do titerário. Diz Silviano:
Esvaziar o discurso poetico ds sta especifcidade, liberakt do seu componehte elevado e atemporal, clesprezando
os jogos clcis.çicos do ambignidade que o diferenciava dos
oulros discursos, enrtm, aquipará-lo qualildlivamente ao
diálogr.r provocativo sobrc o cotidiüno, com o fm de uma
entrevisla pussogelra, tudo isto corresponde ao g.isto metocl<tlógico de apreender o poemd no qiú ele apresenta de
mais c.fêmero. Ou seja, na sila traksitividqde, na sua
cotilunicabilidtlde com o púxino qile o deseja para toF

ná.lo scu.)r

'

A 6Lrnçâo dc "me.diador cultural" assurnida pelo poero &r.orer,t
processos de identificação que têm rôpercussôes mais amplas no instârte enl qu€ o cotidiano se politizavâ e a política se côtidianizava- para
retomar a famôsa coústatação de Caetano Veloso_ Nâo é outro o papet
do rslato de vida dos jovens revolucionários ou ex+xilados, que a atenção crítica de Silviano Sa:rtiago privilcgia cm alguns de seus ensaios
alteriores, como uma espccie de virada da literatura brasileir4 num
sutil accfio de contas com as produções do alto modernismq no momento nresmo eni quc alguns de seus rnais ilustres representântes, como
Murilo Mendes, Carlos Drummond dc Andrade e Pedro Nava, traziarn
a público suas rnemórias, de elevada quatidade ârtistica.
Na esteira dos relatos de vida dos jovens politicos, que o próprio
Silviano pasticha sob a forma de inrerposta pessoa nâ frcção Em hberdade (1981), a emcrgência dos texros autobiográficos das minonas
acentua â natureza "antropológica" que a literarura pÍoduzida no Brasil
vai adquirindo. Em conseqüência, dg_=fâz-S,g_ldiiê_&-qnn nago liteÍàriarnerrte unâ c coesa na sua diveÍsidâde. que o modemismo de lg22
contribuiu pam-a§nnar, suryin,Io cln seu lugar um espaço fragrnenrado
c di$un'írviíía sur heterogeneidadc.
Nesse cenário, a que â indústria cultural globalizada se cncar- 1,
rega de dar uma fcição própria, a atnbuiçâo da função de mediador ao !
objeto literário ó uma atribuiçâo de valor sm que a difeÍença intra e (,
intercultural joga a cartada decisiva. Na agonistica de valores assim /
insütuida, a questâo da literatura n acio*ú brasileira, por cxemplo, toma J
uma outra direção, rra nredida em que o nacional deixa de ser pcnsado )

ti ldm.p. lJ
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como aquilo que permite dar um significado hornogêrreo ao quc ó bcterogênco. Coloçada sob suspeita, a lrarrâtiva da naçâo que sustentava
avaliaçõ€s anterioÍes deixa dc desenlpenhar o pâpel leBitilrlador quc
vinha até enláo exerc€ndo e que a equação naoional = rnodemo sintctizâ com pÍecisâo.
bra{-efui§êSjgJglidadc político-cu ltural de uma otrra literária
Írâo
gentílico
o
catrivel
todo
&p9!de
-é
ainda
de
no
se,
sileira
"*o.
rnais^do seu maior ou mcnorgrau de nacionalisino, ncm do pagamento
ffipossivel débito contraído com os centros hegemônicos intemos c
êxternos. Vale dizer: a diferença que margeiâ o texto literário c o coÍls-

tiiilãÀo

tal

úo

se define

pot unÉ onginalidade inlransfcrivel' mas

e

antes a mârca da retomada intenniterrle de unra cultura poÍ outra Tra'
ta-sc, de ceÍtâ forn1a, cle pensar o texto "fora" da literatura' realizando
uma operação desconstrutora que, para clrcgar ao seu firÀ' deve aban-

donar a especifici<lade literária imposta dc antemão ao objeto por urÉ
comunidade interpretativa dada ou sua reificação poÍ detcrminados regimes centÍalizadores de leitura,
A dinâmica desse processo supoe quejr c,{ítica abandone de vez
qu3pgsturâ ratiÍicadora de padrões universalistas de avaliação e cquarionô teoti"n n"nte suas próprias çondições de possibitidade frente ir"s
qúc

7

)
I

-

fetichi

urll novo

r

ionra lr-

Ícstrlta, portanto, Irurna qucslio dc cscala otr
õãifiutoçao, que amplía o horizontc de cxpectativir-s rlo lcitor' trcnr
como o espaço cultural e disciplinar da relâçâo c(xnpaÍiltistâ'
Como urn antropólogo qui rúo precisa deixar sctt país' pnra lombrar aqrri outta foÍrlruhção dc Silviano Slltttiagora, o critico contcnlporâneo anula a facc cndógcna do intercânrbio entÍc tcxtos c culltrla's,
côm um pe cá e oútro lá: dentro e fora de uspaços gcográficos e disciplinares. Essa postura the permitc prúlenratizar o local na sua rclação
co-m"o-global, mais interessado no hiato incrente a uma visâo duplamen-

ffiiTãffiii*çã,

ai.tanciada do objeto - literârio, ailístico.' cultural - do que
na; çertezâs a que levarn a§ teoÍias da identidade' E a partir daí quc
tem inicio a possibilidade de côn§tituiçâÔ de um penssmento crítico sobre a lieratura ns alualidade- E esse debate que o 60 congrcsso da
Abralic, a ter lugar ôrn agosto de 1998 em Florianópolis, colrtinur a
*
propor sob a forma da indagaçâo que o sintetiza "Literatura Compa'
em aberto a questâo
quc
deixa
ainda
iada = Éstudos Cutturais?" - e
rc piO"1rn"

"

que bu§câmos Pontuar.
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