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Plano
Observações preliminares

Primeira Parte (do pré-texto ao subtexto literário):
1. Teoria da literatura e romantismo
2. Positivismo e método histórico-literário
3. Teoria literário e impressionismo
4. Teoria literária e psicanálise

Segunda Parte (do texto literário):
5. Estilística
6. Formalismo russo
7. Estruturalismo
9. Teoria semiótica e narratologia

Terceira Parte (desconstruções do texto literário):
10. Estruturalismo genético e marxismo
11. Teoria literária feminista
12. Estudos de género e homoerotismo
13. Teoria literária e raça
14. Estudos pós-coloniais
15. Humanidades digitais
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Pieter Brugel, o Velho, 1563
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Conferências do Cinquentenário

A Teoria da Literatura
de Vítor Aguiar e Silva
Em 1967 e, numa primeira ocorrência, em fascículos, foi editada em Coimbra,
pela Livraria Almedina, a Teoria da Literatura, de Vítor Aguiar e Silva. Reeditada
desde então, profundamente repensada a partir da 4ª edição, de 1981, editada
no Brasil e traduzida para espanhol, a obra, que viria conhecer um significativo
impacto no Brasil e no mundo hispânico, confunde-se com a história da disciplina
introduzida nos curricula universitários portugueses com a reforma de 1957, vindo
também a produzir efeitos no ensino da literatura nas Escolas Secundárias do país.
Embora o seu autor tenha publicado depois uma série de obras de referência, quer
no domínio da teoria da literatura, quer no dos estudos camonianos, dos estudos
sobre o maneirismo e o barroco, ou sobre as humanidades, a Teoria da Literatura
permanece a obra à qual o seu nome é de imediato associado.
As Universidades de Coimbra e do Minho associam-se numa comemoração,
que aspira a ser um momento de exigente reflexão académica, dos 50 anos da
1ª edição da Teoria da Literatura, de Vítor Aguiar e Silva. As Conferências do
Cinquentenário, distribuídas por duas sessões nas duas universidades, a 16 de
novembro, em Coimbra, e a 15 de dezembro, em Braga, discutirão as grandes
questões colocadas pelo livro e pela obra de Vítor Aguiar e Silva no domínio da
Teoria da Literatura e da sua relação com as Humanidades.
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2007 (segunda edição)
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PRIMEIRA PARTE
(do pré-texto ao subtexto literário)
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1. Teoria literária e romantismo

Il est donc convenu que, pour aujourd’hui, on m’accorde d’entrer dans quelques détails
touchant la marche et la méthode que j’ai cru la meilleure à suivre dans l’examen des livres et des
talents.
La littérature, la production littéraire, n’est point pour moi distincte ou du moins séparable
du reste de l’homme et de l’organisation ; je puis goûter une œuvre, mais il m’est difficile de la juger
indépendamment de la connaissance de l’homme même ; et je dirais volontiers : tel arbre, tel
fruit. L’étude littéraire me mène, ainsi tout naturellement à l’étude morale. […]
Nous faisons pour notre compte de simples monographies, nous amassons des observations
de détail ; mais j’entrevois des liens, des rapports, et un esprit plus étendu, plus lumineux, et resté fin
dans le détail, pourra découvrir un jour les grandes divisions naturelles qui répondent aux familles
d’esprits.

Sainte-Beuve, “Chateaubriand jugé par un ami intime en
1803”, 1865
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- traçado de perfis biográficos
- textos como uma espécie de documentos quase autobiográficos
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- génio
- desalinho formal contra as regras clássicas ou outras
- individualidade e originalidade
- autenticidade emocional
- reservas morais
- heróis da cultura
- fidelidade à natureza
- autoestima da nação
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2. Positivismo e método histórico-literário

- a literatura como resultado da raça, do meio (ou seja, geografia, clima e ambiente social) e
do momento [Taine ou Teófilo Braga]
- crítica ao subjetivismo;
- o facto e o documento como fundamento;
- pretensão a método e leis científicas; [Gustave Lanson]

MANUAL
1» v
HISTORIA DA LIT TER AT UR A
PORTUGUEZA

Dá-se o nome de Historia da Litteratura ao complexo das creações sentimentaes o intellectuaes em que
o gráo de consciência que um povo teve das condiçoes
vitaes da sua nacionalidade, chegou a ser revelado.
Quando n'esto quadro se comprehendem também as
obras scientificas, esta designação alarga-se sob o titulo
de Historia litteraria. A litteratura de um povo é sempre a mais clara expressão do seu génio nacional: a
A feição peculiar da raça, ou o caracter cthnico, dá
esse colorido privativo das inspirações de cada litteratura, como vemos no elemento dorico ou jonico na
Grécia, no elemento ticiense ou lucerenso em Koma,
no elemento saxão e normando em Inglaterra, e no
elemento gaulez e franko em França. j)J A tradição,
que vincula as ditferent.es raças sob uma mesma unidade politica, e que é uma das formas da aspiração
nacional e um dos seus sustentáculos, é o fundo orgânico sobre que se basêam as concepções individuaes
das litteraturas reconhecidas como originaes o fecundas. A obra do génio popular não ó propriamente litteratura; mas a concepção individual que sc^nào inspira d'esta parte tradicional, ó uma aberração men-
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“Camões sendo Poeta cristão, falou como gentio” (Teófilo Braga), ou seja, o fundo gótico-hispánico dos moçarabes
(mais dados a autonomia, liberdade, originalidade, ligação à natureza, resistência ao centralismo romano-cristão e à
cultura clássica greco-romana) suplantou a vertente gótico-romana……..
o melhor do Cancioneiro, Gil Vicente ou o romantismo português também teriam o mesmo fundo segundo Teófilo
Braga……..
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quinto momento do método
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Gustave Lanson, 1910
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3. Teoria e crítica impressionistas

La littérature,

disait Sainte-Beuve, n’est pas pour moi distincte ou, du moins, séparable du reste de

l’homme et de l’organisation… On ne saurait s’y prendre de trop de façons et de trop de bouts
pour connaître un homme, c’est-à-dire autre chose qu’un pur esprit. Tant qu’on ne s’est pas
adressé sur un auteur un certain nombre de questions et qu’on n’y a pas répondu, ne fût-ce que
pour soi seul et tout bas, on n’est pas sûr de le tenir tout entier, quand même ces questions
sembleraient les plus étrangères à la nature de ses écrits : Que pensait-il de la religion ?
Comment était-il affecté du spectacle de la nature ? Comment se comportait-il sur l’article des
femmes, sur l’article de l’argent ? Etait-il riche, pauvre ; quel était son régime, sa manière de
vivre journalière ? Quel était son vice ou son faible ? Aucune réponse à ces questions n’est
indifférente pour juger l’auteur d’un livre et le livre lui-même, si ce livre n’est pas un traité de
géométrie pure, si c’est surtout un ouvrage littéraire, c’est-à-dire où il entre de tout. »
L’œuvre de Sainte-Beuve n’est pas une œuvre profonde. La fameuse méthode, qui en fait,
selon Taine, selon Paul Bourget et tant d’autres, le maître inégalable de la critique du XIXe, cette
méthode, qui consiste à ne pas séparer l’homme et l’œuvre, à considérer qu’il n’est pas
indifférent pour juger l’auteur d’un livre, si ce livre n’est pas un « traité de géométrie pure »,
d’avoir d’abord répondu aux questions qui paraissaient les plus étrangères à son œuvre (comment
se comportait-il, etc.), à s’entourer de tous les renseignements possibles sur un écrivain, à
collationner ses correspondances, à interroger les hommes qui l’ont connu, en causant avec eux
s’ils vivent encore, en lisant ce qu’ils ont pu écrire sur lui s’ils sont morts, cette méthode
méconnaît ce qu’une fréquentation un peu profonde avec nous-mêmes nous apprend : qu’un livre
est le produit d’un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société,
dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c’est au fond de nousmêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. Rien ne peut nous
dispenser de cet effort de notre cœur.

(Marcel Proust, “Contre Sainte-Beuve”, 1908)
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- recusa do biografismo
- autonomia da obra/texto
- projeção impressionista da leitura
- suhjetividade/polémica
- empatia do leitor/intérprete com o autor/texto
- conceção elitista da leitura/crítica
- a leitura como uma nova criação do texto

Leiamos José Régio para a conceção geral...
e vejamos o seguinte caso concreto:
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depois de mencionar o “amadurecimento da faculdade de observação psicológica a que só um europeu, de
certo modo, pode aspirar”, afirma Gaspar-Simões:
Graciliano Ramos quis dar vida interior e a expressão analítica dela a um ser que se nos
afigura destituído de interioridade. Daqui, até certo ponto, a deficiência de toda a obra de
Graciliano. Esta deficiência traduz-se, em Angústia, por um convencionalismo
psicológico que reduz o protagonista a mera criação literária. Nos outros dois romances
traduz-se num igual convencionalismo, embora já não de caracteres, mas apenas de
técnica. É convencional a atribuição da autoria de São Bernardo a um homem confessado
de letras gordas e inimigo de toda a expressão escrita. É convencional, em Vidas Secas, a
redução a quadros de quase puro monólogo interior a vida de um pobre vaqueiro, sua
mulher e filhos, destituídos de qualquer espécie de interioridade anímica. (Gaspar-Simões,
DL, 1/9/1938)

Em carta a Antonio Candido, o próprio Graciliano Ramos haveria de comentar ironicamente esta
opinião: “João Gaspar Simões afirmou que o americano é incapaz de introspecção – e com esta
premissa arrasou-me. Veja só. Nada há mais falso que um silogismo.”
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4. Análise psicanalítica
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“A infância de Leonardo teve característica igual à que o quadro reproduz. Teve duas mães:
primeiro, sua verdadeira mãe Caterina, de quem o separaram quando tinha entre três e cinco anos; e
depois uma madrasta moça e carinhosa, Donna Albiera, esposa de seu pai. Pela combinação dessa
situação de sua infância com a outra que mencionamos acima (a presença da mãe e da avó) e pela
composição que fez reunindo os três personagens numa unidade, o desenho de `Sant’Ana com Dois
Outros’ veio a concretizar-se para ele. A figura maternal mais afastada do Menino - a avó - corresponde à
primeira e verdadeira mãe, Caterina, tanto em sua aparência quanto em sua relação especial com o
menino. O artista parece ter usado o sorriso bem-aventurado da Sant’Ana para negar e encobrir a inveja
que sentiu a pobre mulher quando foi obrigada a entregar o filho à sua rival nascida em berço mais
nobre, assim como já lhe havia outrora entregado o pai.
[…] A violência das carícias evidentes em sua fantasia sobre o abutre eram muito naturais. No
seu amor pelo filho, a pobre mãe abandonada procurava dar expansão à lembrança de todas as carícias
recebidas e à sua ânsia por outras mais. Tinha necessidade de fazê-lo, não só para consolar-se de não
ter marido mas também para compensar junto ao filho a ausência de um pai para acarinhá-lo. Assim,
como todas as mães frustradas, substitui o marido pelo filho pequeno, e pelo precoce amadurecimento
de seu erotismo privou-o de uma parte de sua masculinidade” (FREUD)

“No caso de Leonardo, tivemos de sustentar o ponto de vista de que o acaso de
sua origem ilegítima e a ternura exagerada de sua mãe tiveram influência decisiva na
formação de seu caráter e na sorte de seu destino, pois a repressão sexual que se
estabeleceu depois dessa fase de sua infância levou-o a sublimar sua libido na ânsia de
saber e estabelecer sua inatividade sexual para o resto de sua vida. Mas esta
repressão após as primeiras satisfações eróticas da infância não tinha necessariamente
de se estabelecer; em outra pessoa talvez não tivesse acontecido, ou talvez tivesse
atingido proporções muito menores. Temos de reconhecer aqui uma margem de
liberdade que não pode mais ser resolvida pela psicanálise. Assim, também, não
podemos afirmar que a conseqüência dessa onda de repressão tivesse sido a única
possível. É provável que uma outra pessoa não tivesse conseguido livrar da repressão
a maior parte da sua libido sublimando-a numa sede de conhecimentos; sob as
mesmas influências, teria sofrido perturbação permanente de sua atividade intelectual
ou adquirido uma disposição incoercível para a neurose obsessiva.” (FREUD)

- desejo libidinal e inconsciente pela mãe
- repressão e sublimação do desejo sexual
- sexualidade reduzida e/ou homoerotismo como resposta
inconsciente à possibilidade da violação do “tabu” do incesto
- energia libidinal canalizada para a criação artística e para o
conhecimento científico
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Interpretação freudiana de Fernando Pessoa segundo João Gaspar Simões

* morte do pai, reforço da ligação à mãe e novo casamento da mãe

* “complexo de Édipo”

* energia libidinal reduzida (ou “sexualidade branca”, como lhe chamou Eduardo
Lourenço) para contrariar inconscientemente a possibilidade da quebra do tabu do incesto

* transformação e sublimação dos impulsos sexuais sobretudo em criação literária

* onanismo, desdobramento da individualidade e heterónimos como “vozes” artísticas
(não descontroladas e patológicas como nos paranóicos ou nos esquizofrénicos)
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SEGUNDA PARTE
(do texto literário)
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(Aguiar e Silva)
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5. Estilística

(1911)

(1958)
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* o emprego de latinismos, arcaísmos, palavras eruditas, indianismos, prefixações e sufixações
na semântica“Sagarana”, “nonada”, “amormente”, “circuntristeza”, “fraternura”
* de anacolutos, expletivas, pleonasmos ou outras reduplicações na sintaxe, (“as abelhinhas
espadanejam as asas, tarefazinha”, “gostava dela, muito”, “O que eu acho é que é o seguinte: que
este homem não tem crime constatável”)
* de aliterações, coliterações,
(“ventoventovento” )

onomatopeias

ou

rimas

consonantes

na

fonética.
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De Luis Jc Camões.
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SON ETO 80,
CO mo quando domar tcmpeíluoío
O Marinheiro laffo & trabalhado
D'hum naufragio cruel ja faluo anado,
Sò ouuir falar ncllc o faz medrofo;
E jura qu'cm que veja bonançofo,
O violento mar,& fofíegado,
Ham entre nelle maisanas vay forçado,
Pello muito intcrcííe cubiçofo.
Afsi,íenhora,cu,que da tormenta
De voffa vifta fujo,por faluarme,
lurando de não mais em outra verme*
Minh'alma que de vos nunqua s'aufenta,
Dàme por preço veruos, faz tornarme
Donde fugi tão perto de perderme.
SONETO Si.'
A Mor he hum fogo qu'arde fem fe ver,1
He ferida que doe,& n3o fe fente,
He hum contentamento defeontente,
He dor que defatina fem doer,
He hum não querer mais que bem querer,
He hum andar folitario entre a gente,
He nunqua contentarfe de contente,
He hum cuidar que ganha cm fe perder,;
He querer eftar prefo por vontade,
He feruir a quem vence o vencedor,
He ter com quem nos mata lealdade^
Mas como cantar pde feu fauor
Nos corações humanos amizade.
Se tão contrario à fi hc o mcfmo Amor?
Sonc
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6. Formalismo russo
Em A nova poesia russa (Novejshaja russkaja poezija), de 1921, Roman Jakobson escrevia esta
passagem hoje antológica:
O objecto de estudo da ciência literária não é a literatura, mas a “literariedade”, ou seja, o que
torna uma certa obra numa obra literária. [...] Os historiadores da literatura socorreram-se de tudo
— geografia, psicologia, política, filosofia. Em lugar de uma ciência da literatura, trabalharam
com uma miscelânia de disciplinas [...]. Parecem ter esquecido que tais assuntos pertencem aos
seus próprios campos de estudo — à história da filosofia, à história da cultura, psicologia, etc., e
que estes campos de estudo podem, por certo, utilizar os monumentos literários como documentos
imperfeitos e secundários entre outros materiais. (Jakobson, 1973, p. 15. Tradução a partir do
texto francês).
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(edição original em russo, 1928)
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TABULAÇÃO DO MACUNAÍMA
A Situação Inicial ...
Proibições/Infrações ...
O Dano e o Antagonista ...
Os Doadores e o Meio Mágico ...
A Luta com o Antagonista: Reparação do Dano ...
O Epílogo ...
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7. Estruturalismo
* aprofunda o formalismo, dando-lhe um vocabulário técnico
ainda mais específico e uma formulação científica
* o texto literário como estrutura apriorística e universal cujas
unidades básicas se articulam de modo necessário e coerente
* o texto literário é um conjunto de signos e é um sistema
autónomo
* o estruturalismo é uma tendência dominante nos estudos
literários durante as décadas de 1960 e 1970
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Análise estrutural de um conto de Miguel Torga por Carlos Reis

45

8. Teoria da semiótica e narratologia
* desdobramento do estruturalismo
* o texto literário é um conjunto de signos (tal como o Código da
Estrada, o vestuário, uma fórmula química, uma equação
matemática, etc...) que configura uma mensagem produzida por
um emissor através de códigos específicos e destina-se a ser
descodificado por um recetor
* enquanto o estruturalismo se confinava sobretudo à ação, a
narratologia procura uma abordagem científica dos textos
narrativos como um todo (ação, discurso e narrativa)
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`1.

A teoria da narrativa ou narratologia como uma das entradas possíveis

(teoria romântica, positivista, impressionista; sociológica, psicanalítica; estilística,
estruturalismo; feminismo, gender studies, queer studies: raça, etnicidade, pós-colonialismo;
literatura e medicina, literatura e disability studies, etc...)

2.

A narratologia: narrativa, discurso e história

3.

Categorias básicas da teoria da narrativa ou narratologia

4.

•

- ação

•

- narrador

•

- personagem

•

- espaço

•

- tempo

Tema e ideologia

2
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5.

Explicitação dos conceitos básicos da narratologia

- Ação no sentido de enredo, intriga, diegese, plot;

- Narrador heterodiegético, autodiegético e homodiegético

- Personagem redonda e plana; personagem principal, secundária e figurante; tipos;
funções na ação/enredo

- Espaço físico, social e psicológico

- Tempo da história (no sentido restrito de ação, enredo...) e tempo do discurso
(sobretudo no âmbito da ordem: analepse, prolepse e elipse)

3
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6.

Explicitação dos conceitos de tema e ideologia

- hierarquização dos temas e das ideologias
- estatuto ideológico do narrador; ideologia das personagens

4

52

Terceira parte
(desconstruções do texto)
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9. Estruturalismo genético e marxismo
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Extrait de la publication
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“Quelle a été l'infrastructure économique, sociale et politique de ce que nous
serions tentés d'appeler le premier jansénisme, le jansénisme de Barcos, de la
mère Angélique, de Pascal et des tragédies de Racine ? » (Lucien Goldman)

jansenismo e nobreza de toga/
a nobreza de toga como classe atípica, livre e média alta na sociedade absolutista///
os juízes, advogados, notários, oficiais das finanças, etc, não eram nem bem da
burguesia nem bem da nobreza, embora proviessem da primeira e estivessem integrada
na segunda qual ramo secundário (pois haviam comprado os seus cargos/títulos e eram
inferiores à nobreza de espada ou militar)///
produto da centralização absolutista (em simultâneo contra o poder das
municipalidades/comunas e dos senhores feudais), a nobreza de toga perde
importância no século XVII através de reformas que, por um lado, dão mais poder aos
chamados Conselheiros de Estado e aos “comissários”, diretamente nomeados pelo rei,
e, por outro lado, favorecem a alta nobreza///
*
assim sendo, a nobreza de toga fica num paradoxo económico, social e político:
a sua existência material continua a depender do processo da centralização absolutista,
mas, ao mesmo tempo, a sua consciência mediana passou a opôr-se ao rumo tomado
por tal processo e à monarquia absoluta///
**
Daí a teologia e ideologia do jansenismo: paradoxo trágico/Deus está
simultaneamente ausente e presente no mundo/pecado original e predestinação/retirada
do mundo/a salvação é uma aposta pela fé, mas nada garante
Daí a homologia das peças de Racine face às ideias do Jansenismo e à infra-estrutura
da nobreza de toga:
*** Deus oculto, visão trágica do homem e do mundo, busca do absoluto/recusa do
comprometimento com o mundo/renúncia ao mundo (Andrómaca suicida-se logo após
57

casar com Pirro; Junia afasta-se do mundo e recusa desposar Nero após o
envenenamento de Britânico; Berenice afasta-se de Roma e renuncia ao seu amor pelo
Imperador Tito) [o caso de Fedra é diferente, pois ela é culpada do amor incestuoso
pelo enteado e deixa correr ante o esposo entretanto regressado a mentira de que o
enteado é que a tentou, só se arrependendo e suicidando depois da morte do enteado;
tentou o compromisso com o mundo e falhou]
Andromaque, dont l'héroïne est placée entre les exigences contradictoires de sauver Astyanax (o filho) tout en restant fidèle à
Hector (o marido morto)……..suicida-se após casar com Pirro
Britannicus (filho de ex-imperador Claudio) où Junie (noiva de Britanicus) cherche à préserver la pureté de son amour tout en se
compromettant avec Néron (filho de Adripina, a última mulher de Claudio e e adoptado por este), afin de sauver Britannicus; (Junie,
no fim, foge para as vestais ---obrigadas à virgindade e à castidade ---- e já não casa); entretanto Britanicus foi envenenado

Bérénice (é a rainha da Palestina e ama e é amado pelo Imperador ). Ambos têm de renunciar ao casamento, pois o casamento
não é bem visto pelos romanos. Berenice afasta-se de Roma e volta para a Palestina, renunciando assim ao amor…o amor e o
poder

Phèdre (é casada com o rei ateniense Teset e ama o enteado, Hipolito) déchirée entre l'exigence de pureté et son "amour
ténébreux pour Hippolyte". Confessa o amor a Hipolito, este recusa…Teseu volta, pensa que o filho o traiu e pede a morte dele.
Hipólito morre…Fedra sabe que fez mal, toma veneno e confessa-se a Teseu……

« il serait inutile d'insister longuement sur le lien entre la situation économique
et sociale des officiers au XVIIe siècle attachés et opposés en méme temps à une
forme particulière d'Etat, la monarchie absolue […] et l'idéologie janséniste et
tragique de la vanité essentielle du monde et du salut dans la retraite et la
solitude/».
Lucien Goldmann
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...considera que “Os Maias” eram uma obra-síntese da derrocada da Geração de 70…
Carlos da Maia e o último Fradique Mendes eram uma espécie de vencidistas que bem
poderiam ir aos jantares do célebre grupo dos onze «Vencidos da Vida».
Estava em causa uma «assunção lúcida e voluntária da desistência». Era o fim dos
sonhos dos anos da juventude atravessados pelo Cenáculo, pelas Conferências
Democráticas do Casino e pelo socialismo. Era o resultado de uma sociedade pouco
industrializada e sem força classista para dar consistência a essa utopia de um pequeno
setor da classe média alta e intelectual dos anos 1870.
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Pouco importava que tal utopia fosse proudhoniana, marxista ou vagamente
humanista, pois não havia um operariado suficientemente desenvolvido para se produzir
uma aliança de classes nesse sentido.
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10. Teoria literária femininista

“A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction”

- desvantagens sociais, financeiras e educativas das mulheres (nem um sequer têm um escritório próprio em
casa e só podem consultar livros nas bibliotecas quando acompanhadas por homens)
- não são escritoras inferiores aos homens
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“Ninguém nasce mulher; torna-se mulher” (entre o sexo biológico, a
representação simbólica e os papéis/lugares sociais há um hiato; luta pela igualdade)
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1. Representação esteorotipada da mulher na tradição da literatura ocidental
* idealizada (mulher anjo, fada do lar) ou diabolizada (mulher fatal, bruxa, decaída)

2. Recuperação das autoras e das obras de autoria feminina/reescrita do cânone
ocidental
* o questionamento do cânone androcêntrico e das instâncias de consagração dos
paradigmas literários

* valorização da diferença sexual (Elaine Showalter e a ginocrítica)
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Importante registro histórico-literário brasileiro, este livro
traça a trajetória de mais de 1400 escritoras em três séculos
de literatura brasileira, dentre elas, Tereza Maragarida da Silva e Orta,
passando pelas pioneiras do século XIX e chegando aos nossos dias,
incluindo desde as consagradas como Adélia Prado, Hilda, Lygia Fagundes,
entre muitas outras escritoras.
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3. A escrita feminina, “écriture feminine”

Texto apareceu numa revista
em 1975
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MAGALHÃES, Isabel Allegro de. O sexo dos textos: traços da ficção narrativa de autoria
feminina, Lisboa: Editorial Caminho, 1995.
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(Cíntia Schwantes)

(Helena Parente Cunha)
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11. Teoria literária, estudos de género e homoerotismo
* revolta de Stonewall (Junho 1969), organização do movimento LGBT, do feminismo aos

estudos de género (o género é uma categoria menos biológica e mais cultural e não omite as
diferenças de orientação sexual)
1. Representação estereotipada da homossexualidade na tradição da literatura
ocidental

2. Recuperação de autores/autoras e obras de cariz homossexual (incluindo os/as de
“armário”); reescrever a hitória literária e propor revisões do cânone
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Literatura e homoerotismo
masculino: perspectivas teóricometodológicas e práticas críticas
O essencial não é o que se fez do homem,
mas o que ele faz do que fizeram dele.
Sartre

O

aparecimento

brasileiro

de

no

numerosos

meio

acadêmico

estudos

sobre

literatura e homoerotismo — conforme se pôde
observar

nos

dois

Encontros

que,

a

esse

respeito, a Universidade Federal Fluminense
promoveu, em maio de 1999 e de 2000 —
impõe a necessidade de se fomentar o debate
acerca das perspectivas teórico-metodológicas
implicadas nas múltiplas práticas críticas que
vêm se desenvolvendo entre nós.
De fato, por uma série de razões, é
preciso

atentar

muito

particularmente

para

algumas questões epistemológicas e políticas,
que se colocam como incontornáveis para a

7
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Marcel Proust: o homoerotismo
como poética
Peut-être est-ce le néant qui est le vrai et
tout notre rêve est-il inexistant, mais alors
nous sentons qu’il faudra que ces phrases
musicales, ces notions qui existent par
rapport à lui, ne soient rien non plus. Nous
périrons, mais nous avons pour otages ces
captives divines qui suivront notre chance.
Et la mort avec elles a quelque chose de
moins amer, de moins inglorieux, peut-être
de moins probable. (Du côté de chez
Swann)

Numa página de seu Journal, datada de
maio

de

1921,

André

Gide

registrou

uma

conversa que tivera com Proust e que haveria
de marcar profundamente a recepção de À la
recherche du temps perdu por parte de quase
toda a crítica literária gay. Segundo Gide,
Proust teria lamentado a transposição para um
contexto heterossexual de todas as suas boas
lembranças amorosas, de forma que para os
relacionamentos

homossexuais

propriamente

ditos não restassem senão o grotesco e o
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Uma vez mais, encontramos em Alberto
Mira uma oportuna descrição das diferenças
entre literatura homossexual e literatura gay:
A literatura gay exige uma voz homossexual, um
ponto de vista homossexual na narração. Ao
mesmo tempo, e isso é uma das características
que com maior nitidez separa os textos
homossexuais anteriores a Stonewall dos textos
gays, pressupõe-se a existência de uma cultura
gay articulada e com um significado político; a
identidade gay é vista como um fato consumado
e, ao mesmo tempo, como um projeto
compartilhado (...) Entende-se, além disso, que
enunciação e leitor estão dispostos a aparecer
como gays no mundo. O uso de códigos próprios
da literatura do armário, na qual o autor
homossexual tentava estabelecer um tipo de
comunicação secreta com certos leitores, oculta
ao olhar heterossexista, é substituído por um
sistema referencial no qual se exibem as marcas
da identidade. Não se trata de defender
explicitamente a homossexualidade frente ao
mundo, mas de partir da mesma como um estilo
de vida. Nesse sentido, não se pode dizer que os
textos gays falam de homossexualidade (...)
(MIRA, 1999: 452, (grifo do original)).

A distinção entre literatura homossexual
e

literatura

gay,

simplisticamente

portanto,
a

uma

não

se

reduz

oposição

entre

literatura erudita e literatura de massa, ou
entre literatura canônica e não-canônica, nem
tampouco à tematização implícita ou explícita
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3. Alguns exemplos da literatura homoerótica no Brasil

* Em Fúria do corpo (1981) ou em Bandoleiros (1985), João Gilberto Noll desenvolve
personagens em busca de um hedonismo carnal sem delimitações heterossexuais e
estabilidades espacio-temporais, surgindo assim um prazer perambulando relativamente
ao acaso e capaz de introduzir na ficção brasileira um tema então tão controverso quanto o
da SIDA.

* Em O nome do desejo (1983), João Silvério Trevisan postula a eventual recuperação
do amor juvenil e fisicamente consumado de dois seminaristas há muito separados.

* Em Stella Manhattan (1985), Silviano Santiago aborda a questão da
transexualidade latente na personagem central (o gay Eduardo da Costa e Silva, aliás Stella
Manhattan) e desconstrói a carapaça marcial do machismo (o oficial golpista e torcionário
do exército destacado em Nova Iorque pratica sadomasoquismo e esconde a sua
homossexualidade) numa obra em que o pano de fundo da diáspora brasileira anti e próregime militar se presta a uma leitura através dos queer studies.
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Teoria literária, raça e etnia

A TRAJETÓRIA

DO

N EGRO

NA

L I T E R AT U R A B R A S I L E I R A

A trajetória do negro
na literatura brasileira
DO MÍCIO PRO E NÇA FILHO

A

na literatura brasileira não escapa ao tratamento
marginalizador que, desde as instâncias fundadoras, marca a etnia no
processo de construção da nossa sociedade.
Evidenciam-se, na sua trajetória no discurso literário nacional, dois posicionamentos: a condição negra como objeto, numa visão distanciada, e o negro
como sujeito, numa atitude compromissada.
Tem-se, desse modo, literatura sobre o negro, de um lado, e literatura do
negro, de outro.
PRESENÇA DO NEGRO

O negro como objeto: a visão distanciada
A visão distanciada configura-se em textos nos quais o negro ou o descendente de negro reconhecido como tal é personagem, ou em que aspectos ligados
às vivências do negro na realidade histórico-cultural do Brasil se tornam assunto
ou tema. Envolve, entretanto, procedimentos que, com poucas exceções, indiciam
ideologias, atitudes e estereótipos da estética branca dominante.
Assim dimensionada, a matéria negra, embora só ganhe presença mais
significativa a partir do século XIX, surge na literatura brasileira desde o século
XVII, nos versos satíricos e demolidores de Gregório de Matos, como os do
“Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República em todos os
seus membros e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia”, poema
de que vale lembrar a seguinte passagem, a propósito, manifestamente reveladora:
Que falta nesta cidade?... Verdade.
Que mais por sua desonra?... Honra.
Falta mais que se lhe ponha?... Vergonha.
O demo a viver se exponha,
Por mais que a fama a exalta
Numa cidade onde falta
Verdade, honra, vergonha.
Quem a pôs neste rocrócio?... Negócio.
Quem causa tal perdição?... Ambição.
E a maior desta loucura?... Usura.
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A TRAJETÓRIA

DO

N EGRO

NA
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SCHWARZ, Roberto. A sereia e o desconfiado. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira,
1965.
SENNA, Marta de. O olhar oblíquo do Bruxo. Ensaios em torno de Machado de Assis.
Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1998.
SOUSA, João da Cruz e. Obra completa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1961.
SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. 6ª ed., Rio de Janeiro, Agir, 1970.
SUSSEKIND, Flora. O negro como arlequim: teatro e discriminação. Rio de Janeiro,
Achiamé, 1982.
VIOLÃO de Rua. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1962, 3 vols.
RESUMO – ESTE ARTIGO busca traçar o percurso do negro na literatura brasileira, como
objeto, numa visão distanciada, e como sujeito, numa atitude compromissada. Destaca,
de um lado, textos literários sobre o negro e, de outro, literatura do negro. Identifica,
na produção literária ao longo do processo literário brasileiro, estereótipos reduplicadores
da visão preconceituosa, explícita ou velada. Procura marcar a ultrapassagem do
estereótipo e a assunção do negro como sujeito do seu discurso e de sua ação em defesa
da identidade cultural. Nessa direção, seleciona autores e textos representativos
produzidos notadamente a partir dos anos de 1970, momento de efervescência dos
movimentos de auto-afirmação da etnia. Discute a designação literatura negra, entendida
como aparentemente valorizadora, mas passível de converter-se em risco de fazer o jogo
do preconceito velado.

ABSTRACT – THIS ARTICLE outlines the trajectory of blacks in Brazilian literature, both as
an object, with a distant perspective, and as a subject, with a more assertive attitude. As
result it addresses the literary text on blacks, on the one hand; and by Blacks, on the
other. It identifies a long history of stereotypes, associated with a prejudice vision of
Blacks, both explicitly and implicitly. It seeks to describe the moment of passage in wich
the stereotype was overtaken by the affirmation of blacks as subjects of their discourse,
acting in defense of own cultural worth and identity. It selects a number of representative
authors and texts starting in the 1970s, a particularly vital moment of Black conciousness
affirmation in Brazil. It then argues the propriety of styling ablack literature, superficially
presented as a positive affirmation, but pregnant of being turned into a form of implicit
prejudice.

Domício Proença Filho é professor emérito, titular de Literatura Brasileira da Universidade
Federal Fluminense, aposentado. É autor, entre outras, das seguintes obras: A linguagem
literária; estilos de época na literatura, Pós-modernismo e literatura (estudos críticos); O
cerco agreste, Dionísio esfacelado (Quilombo dos Palmares), Oratório dos Inconfidentes
(poesia); Breves estórias de Vera Cruz das Almas (contos); Capitu – memórias póstumas
(romance); Estórias da mitologia – o cotidiano dos deuses (extravagância ficcional); Língua
por tuguesa – noções de gramática em tom de conversa; Por dentro das palavras da nossa
língua por tuguesa (língua portuguesa).
O presente texto é uma versão reformulada, ampliada e atualizada do ensaio de mesmo
título publicado na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Negro brasileiro
negro, nº 25, 1997, pp. 159-77. Texto recebido e aceito em 15 de fevereiro de 2004.
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1. Estereótipos sobre o negro na literatura brasileira
* escravo nobre, que vence por força de seu branqueamento, embora a custo de muito
sacrifício e humilhação. É o caso da escrava Isaura, do livro do mesmo nome, escrito por
Bernardo Guimarães e publicado em 1872 e de Raimundo, o belíssimo mulato de olhos azuis
criado por Aluísio de Azevedo em O mulato, lançado em 1881. Essa nobreza identifica-se
claramente com a aceitação da submissão, apesar da bandeira abolicionista que o primeiro
pretende empunhar e da denúncia do preconceito assumida pelo segundo…
* negro vítima, sobretudo quando escravo. Nessa óptica, ele se transfigura em objeto de
idealização, pretexto para a exaltação da liberdade e defesa da causa abolicionista, como
nos empolgados versos de Castro Alves, poeta romântico. “O navio negreiro”…

* negro infantilizado, serviçal e subalterno, que se encontra, por exemplo, em peças de
teatro como O demônio familiar, de José de Alencar, e O cego, de Joaquim Manuel de Macedo.
Esse estereótipo permanece, associado à animalização, na figura da Bertoleza, do romance
O cortiço (1900), de Aluísio Azevedo:
Bertoleza é que continuava na cepa torta, sempre a mesma crioula suja, sempre atrapalhada
de serviço, sem domingo nem dia santo: essa, em nada, em nada absolutamente, participava
das novas regalias do amigo: pelo contrário, à medida que ele galgava posição social, a
desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João Romão subia e ela ficava cá embaixo,
abandonada como uma cavalgadura de que já não precisamos para continuar a viagem1.

* negro pervertido ganha a cena no excelente romance O bom crioulo (1885), de Adolfo
Caminha, uma história de homossexualismo, corajosíssima, para aquele momento, e em A
carne (1888), de Júlio Ribeiro, onde, segundo o narrador, a liberação dos instintos de Lenita,
a branca personagem central, se deve à promiscuidade com os escravos.

o negro ou mestiço de negro erotizado, sensualíssimo, objeto sexual, é uma presença que
vem desde a Rita Baiana, do citado O cortiço, e mesmo do mulato Firmo, do mesmo
romance, passa pelos poemas de Jorge de Lima, como “Nega Fulô”, suaviza-se nos Poemas
da negra (1929), de Mário de Andrade e ganha especial destaque na configuração das
mulatas de Jorge Amado
*
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2. Recuperação de autores/autoras e obras da negritude; reescrever a história
literária e propor revisões do cânone
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“Se, por força de características peculiares, a literatura feita por negros ou por
descendentes assumidos de negros concretizar linguagens geradoras de cânones de uma
poética nova, essa dimensão se inserirá necessariamente no processo da literatura
brasileira e não no nicho discriminatório de uma literatura “negra” ou “marrom”.
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Teoria literária pós-colonial

1977

81

82

1999
* representação do “outro” ao serviço dos poderes metropolitanos disfarçando-se do
discurso supostamente neutral e universal da ciência

* silenciamento do “outro” autóctene

* colonialidade do poder

* colonialismo interno

* desconstrução de tais categorias/discursos

* “o local da enunciação/o lugar a partir do qual se fala”, “saberes subalternos”,
“pensamento liminar”,“fronteira” e o “hibridismo” enquanto desconstruções

* a valorização da individualidade (identidades, diferenças e partilhas) dos autores/as das
literaturas pós-coloniais

O meu país tem países diversos dentro, profundamente dividido entre universos culturais e sociais variados. Sou
moçambicano, filho de portugueses, vivi o sistema colonial, combati pela Independência, vivi mudanças radicais do
socialismo ao capitalismo, da revolução à guerra civil. Nasci num tempo de charneira, entre um mundo que nascia e
outro que morria. Entre uma pátria que nunca houve e outra que ainda está nascendo. Esta condição de um ser de
fronteira marcou-me para sempre. As duas partes de mim exigiam um médium, um tradutor. A poesia veio em meu
socorro para criar essa ponte entre dois mundos distantes
MIA COUTO, Pensatempos, 2005
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Na ida, ela se preocupara em sombrear a Virgem. No regresso, ela já ganhara a certeza: ali estava aSanta
mulata, dispensando o sombreiro, afeiçoada ao sol de África. Chegada a um largo embondeiro,ela dirigiu o concho
para a margem e foi subindo a ravina, carregando com ela a Santa. Junto ao tronco, ela depositou a Virgem, se
ajoelhou e disse:
– Você já foi Santa. Agora, é sereia. Agora, é nzuzu.
Depois, Mwadia amarrou no braço da estátua o lenço que recebera de avó esclavagista. Junto ao único pé da
Santa ela deixou a caixa do rapé da avó escrava

(COUTO, O outro pé da sereia, p. 379-380).
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15. Humanidades digitais
* computadores, Internet e “leitura à distância”

* história literária quantitativa e enorme mudança de escala do objeto (“em vez de
duzento romances, duzentos mil romances”, ou seja, em vez de estudar apenas o
cânone, estudar igualmente a globalidade possível das obras do campo literário)

* interdisciplinaridade: informática, linguística, literatura, sociologia, etc...

* os programas de computador “lendo” milhares e milhares de obras digitalizadas,
formatadas e anotadas em função de determinados critérios

* técnicas de análise computacionais e “corpus”: modelos de tópicos; “ratio” entre
“types” e “tokens”; etc...

* que consequências é que uma morfo-sociologia computacional tem para a história
da literatura e para a análise de texto?
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from children stories (with their typically life-like narrators), Irish novels (which
specialized in the imitation of speech), and countless instances of Trollope’s
pe!y-bourgeois stichomythia.33 There are trial scenes (The Ordeal of Richard Feverel, The Heart of Mid-Lothian, William Scargill’s Tales of a Briefless
Barrister), ideological confrontations (Marius the Epicurean), an ecstatic vision of the “communism of happiness” (Mary Christie’s Lady Laura),34 and a
great invective against money (Thomas Pemberton’s A Very Old Question).35
There are characters who talk too much because they are trying to be obliging (Emma), or because, like Van Helsing in Dracula, they need to rehearse
the evidence over and over again. It could hardly be an accident, concluded
Allison and Gemma, that our lowest-ranked (and largely canonical) 1,000word segments were in exactly the same range as conversation in the Longman Grammar: a mean of 30 in their case, and a range of 27-33 for our bo!om
500 segments.
We had turned to type-token ratio in the hope that it would lead us back
to some kind of textual analysis – and we had not been disappointed: low
scores captured crucial aspects of narrative structure, signaling trauma, intensity, and orality. And high scores?
6. “Embrasures bristling with wide-mouthed cannon”
Figure 6.1 shows the ten novels with the highest type-token ratio in the corpus; 6.2 the top-scoring passage, from Edward Hawker’s Arthur Montague,
or, An Only Son at Sea.
If the privileged social position of the canon were always correlated with linguistic privilege – Dario Fo, 1997 Nobel prize for literature, once wrote a play
entitled The worker knows 300 words, the boss 1,000; that’s why he’s the
boss – then canonical authors should have a much more varied language than
that I will tell you everything, so that you may read my heart. I will tell you as I tell
mamma,-- you and her and no one else;-- for you are the choice friend of my heart. I
can not be your wife because of the love I bear for another man”.
33 “Do you think that I am in earnest?” “Yes, I think you are in earnest.” “And do you
believe that I love you with all my heart and all my strength and all my soul?” “Oh,
John!” “But do you?” “I think you love me.” “Think!”
34 “All are not equally happy; all can not be equally happy. But there is a sort of communism possible in happiness. The unhappy have a claim upon the happy; the happy have a debt towards the unhappy.” “But how can one share one’s happiness with
others? It seems to me impossible. It is what I have most wished to do, but I see no
way in which it can be done.” “In one sense certainly you can not share your happiness, and you can not give it away. It is essentially your own, a development of your
being, a part of yourself that you may not alienate.”
35 “Money!’’ she cried derisively.’’ Money! What is money to the trouble which has
torn my heart ever since I have been married! What is money to those who thirst for
love! I never wanted money; without money I was strong and happy; since I have had
it I have been weak and miserable. Money broke down my poor father, and it was
for money that Percy married, deceived, and has forsaken fine. Thank God that the
wretched money has gone’’

forgo!en ones. In terms of the type of lexical abundance measured by typetoken ratio, however, the opposite is true. “The whole language of aesthetics
is contained in a fundamental refusal of the facile”, writes Bourdieu: “‘vulgar’
works [...] arouse distaste and disgust by the methods of seduction”.36 Facile,
Hawker’s language? Seductive? If anything, the opposite. A dichotomy such
as vulgar/refined will never explain the connection between the archive and
high type-token ratio. We must look elsewhere.
As o"en in this research, we found an answer in corpus linguistics. This time,
it was the concept of “register”: the “communicative purposes and situational contexts” of messages described by Douglas Biber and Susan Conrad in
Register, Genre, and Style.37 In the study of register, the fundamental opposition runs between oral and wri!en, and it is a well-established fact that the
la!er has in English a much higher type-token ratio than the former. If the
archive has a greater lexical variety than the canon, then, the reason is that
the archive inclines towards the “wri!en” register much more than the canon
(while the la!er, as we have seen in the previous section, is much more at
ease with “oral” conventions). It’s not that archival novels with high type-token ratio have fewer oral passages (dialogue, speech, exclamations, etc.);
Gemma’s work in progress on colloquial discourse suggests that they may
even have more; it’s that their “spoken” passages have a markedly “wri!en”
quality. Jane West’s Ringrove, for instance, includes a lot of language typographically marked as “speech” – which however consists o"en of formal tirades that sound closer to a wri!en disquisition than to an oral exchange. 38
Linguistic conservatism is certainly one reason for the “wri!en” quality of
many archival works. A passage from William North’s The Impostor – whose
type-token ratio is near the top 1% of the corpus – expresses it well:
There has of late years crept into our belles le!res, in addition
to the soi-disant fashionable trash above mentioned, a violent
predilection for low life, slang, and vulgarism of every kind.
Dickens and Ainsworth led the way, and whole hosts became
their followers ... Let us endeavor to reestablish pure classical
taste.
Let us endeavor to reestablish ... In their study of prestige and style, Underwood and Sellers have found that many obscure books “at the very bo!om

36 Pierre Bourdieu, Distinction. A social critique of the judgment of taste, 1979, Harvard UP, 1984, p. 486.
37 Douglas Biber and Susan Conrad, Register, Genre, and Style, Cambridge UP 2009,
p. 2.
38 Here is one, on Byron’s misuse of his poetic gi"s: “There is a deep condensation
of thought, an appropriateness of diction, an elegance of sentiment, and an original
glow of poetical imagery; ever happy in illustrating objects, or deepening impressions;-- which so fascinate our fancy and bewilder our judgment, that we lose sight
of the nature of the deeds he narrates, and the real character of the actors.”

Edward Duros, O!erbourne; A Story of the English Marches, 1832
Edward Hawker, Arthur Montague, or, An Only Son at sea, 1850
Emma Robinson, The Armourer’s Daughter: or, The Border Riders, 1850
William Lennox, Compton Audley; or, Hands Not Hearts, 1841
Mary Anne Cursham, Norman Abbey: A Tale of Sherwood Forest, 1832
William Maginn, Whitehall; or, The Days of George IV, 1827
Thomas Surr, The Mask of Fashion; A Plain Tale, with Anecdotes Foreign and Domestic, 1807
James Grant, The Sco!ish Cavalier: An Historical Romance, 1850
Cecil Clarke, Love’s Loyalty, 1890
Jane West, Ringrove, or Old Fashioned Notions, 1827
Figure 6.1 High type-token ratio, or, the triumph of the archive
then cut through some acres of refreshing greensward, studded with the oak,
walnut, and hawthorn, ascended a knoll, skirted an expansive sheet of# water; a!erwards entering an# avenue of# noble elms, always tenanted* by a#
countless host of# cawing* rooks, whose clamorous conclaves* interrupted
the# stillness that reigned around, and# whose# visits to adjacent cornfields* of# inviting aspect raised the# ire and# outcry of# the# yelling VOL.
I. C urchins employed to# guard them from depredation. Emerging from#
this arched vista, a# near view was obtained of# the# mansion, approached
through# a# thick luxuriant shrubbery of# full-grown* evergreens. It was# a#
straggling stone structure of# considerable size and# doubtful architecture,
having on either side an# ornamental wing, surmounted by# glazed cupolas*,
and# indented below with# niches containing statues and# vases alternate.
The# front face of# the# building displayed a# row of# fine Corinthian pillars-their capitals screened by# wire-work* shields, to# defend them# from# the#
injurious intrusions of# the# feathery tril*&gt; e, who ever chirped* and# hovered about the# forbidden spots, coveting the# shelter denied them#. In the#
vicinity of# the# house was# a# spacious flower-garden*, encompassed
by# a# protecting plantation of# bay, holly, augustines*, arbutus, laburnum,
yellow and# red Barbary, lilac, and# Guelder-rose*, ever# melodious with#
the# shy, wary blackbird’s whistle, the# sweet notes of# the# secreted thrush,
and# the# varied carols of# their# fellow-choristers*, all conspiring to# give
motion as well as# life to# their# leafy concealment. To# the# right, was# a#
rich, park-like* prospect, sprinkled with# deer, grazing beneath clumps of#
commingled oaks and# chestnuts or pulling acorns from# the# low, overhanging? branches of# some# solitary venerable stout-trinket* tree, whose#
outspread limbs bent downwards to# the# earth from# whence their# life#
was# drawn, as# if in# thankfulness for the# nourishment received. In# an#
opposite direction stretched forth undulating woodland scenery, bordering
on# an# open furzy down, which was# frequently occupied by# the# moveable* abodes* of# those houseless rovers-- the# hardy, spoliating*, mendacious tribe, whose# forefathers Selim*, on#
(continued on page 13)
Figure 6.2 The nineteenth-century’s least repetitive passage.
Arthur Hawker’s landscape description has a type-token ratio of 60, well above the
scores (46 for fiction and 50 for news) reported by the Longman Grammar for segments of equal length.
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of [their model’s] list [...] have some inspirational or hortatory purpose”.39 The
same here: the “slang and vulgarisms” typical of oral registers oﬀend “pure
classical taste”, and the cohort of Figure 6.1 strike back, “elevating” the tone
of discourse to the formal gravity of the wri"en page: many nouns, many adjectives, and as few inflected verb forms as possible (Figures 6.3-6.4-6.5).40

40 The high frequency of nouns and adjectives takes us back to the “grammatical bigrams” discussed at the end of section 4: the “adjective-adjective”, “proper
noun-noun”, “noun-adjective” word pairs. By combining those results with what has
emerged in this section, we can finally solve the paradox of texts with high redundancy at the level of bigrams, and high variety at that of type-token ratio. The “labeling” function of bigrams like “count Goldstein” and “uncle Gerard”, or the cliché-like
loquacity of “iron will” and “clever li"le”, can easily repeat themselves in the course
of the novel, thus raising redundancy as measured at that scale; but even a mediocre writer is unlikely to repeat “clever li"le” within a 1,000-word window, thus leaving
type-token ratio quite high. And the opposite will happen with the “determiner-noun”
or “preposition-determiner” bigrams that are typical of canonical texts: as “the” is
the most frequent word in English, it will inevitably repeat itself dozens of times in a
1,000-word segment, thus lowering its lexical variety; but since the noun next to the
article can easily vary, redundancy at the level of bigrams will remain relatively low.
41 “First, Venus, queen of gentle devices! taught her prototype, lady Arabella, the use
of feigned sighs, artificial tears, and Studied fainting: while Aesculapius descended
from Olympus, and, assuming the form of a smart physician, stepped out of an elegant chariot, and on viewing the patient, a$er three sagacious nods, whispered to
the trembling aunt, that the young lady’s disorder, being purely mental, was beyond
the power of the healing art. Reduced to the dire alternative of resigning the fair sufferer to a husband or to the grave, the relenting lady Madelina did not long hesitate.”
(Jane West, A Tale of the Times, 1799).
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Figure 6.5: (bo"om right) Type token ratio and verbs
In Hawker’s Gibraltar passage, in Figure 6.2, adjectives (and participles) are three
times as frequent, and inflected verbs three-four times less frequent than the average in nineteenth-century fiction. By contrast, the Adam Bede passage in Figure 5.4
contains only four nouns and one adjective – “hungry” – in 75 words.
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So far, we have explained the aﬃnity between high type-token ratio and the
wri"en register as the result of, loosely speaking, stylistic and ideological
choices. But there is also a more neutral, “functional” reason for their correlation. In the findings of corpus linguistics, maximum lexical variety is consistently associated with news: a discourse which needs “an extremely high
density of nominal elements”, the Longman Grammar points out, in order
to “refer to a diverse range of people, places, objects, events, etc.” (53-54).
There is a double source for lexical variety in news: the first is the necessary
specificity internal to each distinct news item; the second, the u"er discontinuity between one item and the next: as each article or correspondence begins, repetition is “reset” near zero, and type-token ratio can rise accordingly.
This twofold logic returns in fictional texts with high type-token ratio: they
include plenty of disparate materials, and further accentuate their diversity
by using a plurality of generic forms. Jane West, six of whose novels are in
the corpus’ top 3% for type-token ratio, quotes poetry in 17 of her 24 topranked segments; in the absence of poetry, she turns to elaborate metaphors
(“expect a fearful tempest to arise, which will clear the tree of its unsound
branches”), and even pastiche.41 William North’s introduction to The Impostor – half literary criticism, half apologia – discusses a wide range of topics,
and includes an excursus on…the wide range of topics he has decided to
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insert into his “romance.”42 Thomas Hope turns to political prophecy,43 Lewis
Wingfield to a half-parodic architectural digression,44 Edward Duros to erudite antiquarianism,45 Edward Hawker to naturalistic instruction ...
But enough examples. It was time for some final reflections.

III. Large-Scale Dynamics in the Literary Field
It is not easy, “concluding” a project that had strayed so far from its original
aim. We began with canon and archive as our objects of study, and with redundancy and type-token ratio as the means to investigate them; but then,
the relationship between means and ends silently reversed itself: canon and
archive moved to the periphery of our discussions, while redundancy and
type-token ratio were increasingly occupying their center. There was nothing
planned about this switch; for quite a while, we didn’t even realize it had happened. But we were spending month a!er month wondering what bigrams
42 “By introducing literary criticism, satire of political and social evils, and popular
illustrations of interesting facts in science, I have hoped to add to the interests of a
romance, in which I trust no deficiency of adventure, plot, and carefully developed
character will be found. But the day has gone by for mere fashionable novels. The
age is utilitarian, and even novelists (the poets of present times) must conform to the
mode”
43 “The time is at hand when all the to"ering monuments of ignorance, credulity, and
superstition, no longer protected by the foolish awe which they formerly inspired,
shall strew the earth with their wrecks! Every where the young shoots of reason and
liberty, starting from between the rents and crevices of the worn-out* fabrics of feudalism, are becoming too vigorous any longer to be checked: they soon will burst
asunder the baseless edifices* of self-interest* and prejudice, which have so long
impeded their growth. Religious inquisition, judicial torture, monastic seclusion, tyranny, oppression, fanaticism, and all the other relics of barbarism, are to be driven
from the globe.” (Thomas Hope, Anastasius, or, Memoirs of a Greek, 1819).
44 “a stately entrance hall in the most fashionable quarter of the metropolis, embellished with lo!y Ionic columns of sham Sienna marble; in front of each a magnificent
bust of sham bronze by Mr. NoUekins* on a pedestal of scagliola. From a heavily
stuccoed* ceiling, wrought in the classic manner, depend six enormous lanterns in
the Pagoda style, wreathed with gaping serpents. Along three sides there are rows
of “em pire*’’ benches, covered with amber damask, on which are lolling a regiment
of drowsy myrmidons in rich liveries*. Passing these glorious athletes, you enter an
ante-room choked with chairs, sofas, se"ees*, whose florid gilding is heightened by
scarlet cushions. Very beautiful. (Lewis Wingfield, Abigel Rowe. A Chronicle of the
Regency, 1883).
45 “The shield, slung to his neck, bore no emblazonry, and his open baronet and
pennon-less* lance argued him neither to have undergone the clapham, or knightly
box on the ear (!); nor the osculum pads, which more gently signified the chivalric
brotherhood. He was, however, well mounted and perfectly armed. Judging from his
simple habergeon, and a silver crescent which he bore, more in the way of cognizance than as his own device, he might be pronounced a superior retainer in the
service of some great feudatory.” (Edward Duros, O"erbourne; A Story of the English
Marches, 1832).

actually “meant”, and why on earth they managed to separate our texts as
well as they did; later, once Allison and Gemma introduced the issue of oral
and wri"en registers, we spent even more time on type-token ratio, reading
passages from unheard-of novels bristling with pound signs, asterisks, and
words like “acclivities”, “laburnum”, and “commingling”. Strange.
Why did we do that? Because we felt that working on type-token ratio would
make us understand something about the “internal” forces – as distinct from
the “external” ones discussed in section 3 – that shaped the literary field. It
was another slippage in our object of study: the supposed line of demarcation between canon and archive – the diagonal slash still visible in our title
– lost much of its interest, re-absorbed within a much larger landscape. With
all due sense of proportion, there was a similarity with Bourdieu’s trajectory
of forty years earlier: when, starting from a study of Sentimental Education,
and of Flaubert’s position within nineteenth-century French literature, he developed a general framework where Flaubert was still present, but only as
one element among many. The same here: canon and archive were still “in”
the picture, with their diﬀerently colored markers; but now, the point of our
diagrams consisted in throwing light on the literary field as a whole. A stylistic
polarity exemplified by Eliot and Hawker no longer made us think of canon
and archive, but of “oral” and “wri"en” registers. The focus had shi!ed.
Still, a major diﬀerence persisted, between our work and Bourdieu’s. For us,
the sociology of the literary field cannot rest on sociology alone: it needs a
strong morphological component. That’s why redundancy and (especially)
type-token ratio had become so important: their mix of the quantitative and
the qualitative was perfect for the morpho-sociology of fiction that was our
ultimate goal. Retrospectively, we must admit that the goal has remained out
of reach – though it has moved a li"le closer. Out of reach, in the sense that,
where the correlation between morphology and social fate was strongest –
the case of redundancy – the elusive nature of the morphological unit of bigrams made a causal chain diﬃcult to establish; whereas, by contrast, where
the trait allowed for a rich and explicit analysis – the case of type-token ratio
– the correlation was weaker, and became undisputable only for extreme cases. At the same time, two phenomena which had become visible near those
extreme cases – the intensity of characters’ voices near the lowest scores,
and the topical miscellany of the narrator’s prose at the opposite extreme –
had opened a new line of inquiry, where the quantitative-qualitative continuum re-emerged very clearly, and led straight to two key concepts of Bakhtin’s
theory of the novel: polyphony, and heteroglossia (the “other languages” of
consolidated extra-literary discourses, like politics, aesthetics, geography,
architecture, etc.) Usually, these two notions are seen as closely related (and
Bakhtin himself seemed to think so); but as Walser pointed out in our final
round of discussions, our findings revealed that they were actually localized
in opposite regions of the novelistic field: polyphony tendentially associated
with canonical texts, and heteroglossia with forgo"en novels. The proxim-

ity between heteroglossia and failure was especially arresting. For Bakhtin,
when the novel comes into contact with other discourses, it creatively transforms them, appropriating their strength and reinforcing its own centrality
within the cultural system. It’s as if, with heteroglossia, nothing could ever go
wrong. But that’s exactly what happened with our small army of forgo"en authors: the encounter with other discourses had a paralyzing eﬀect, producing
lifeless duplicates of non-fictional prose in lieu of dialogic vitality. As far as
survival within the British literary system was concerned, it was a very bad
choice.
Heteroglossia as a potential pathology of novelistic structure, then? “There is
no fact which is [...] pathological in itself”, writes Georges Canguilhem in his
masterpiece on nineteenth-century conceptions of “normality”: “an anomaly
or a mutation is not in itself pathological, they just express other possible
forms of life.”46 If this thesis is right, what doomed Hawker and North and Duros was less the choice of heteroglossia in itself, than the fact that it occurred
in an age and country – in an ecosystem – when the form of the novel was
moving in the opposite direction: tightening its internal narrative bolts, rather
than looking for inspiration in external discourses (as was still happening in
other countries). Even Dickens, for all his Parliamentarese, wrote novels with
an outstanding measure of “orality”. It was this specific historical conjuncture
that made the “other languages” of heteroglossia bad for survival.
On this point, a longer historical view can be of help. Some time ago, the classicist Niklas Holzberg, wrote an essay whose key cognitive metaphor – “the
Fringe” – has le! a deep mark on the study of the ancient novel.47 What Holzberg meant with his expression was that, around the extremely small cohort of Greek and Latin “novels proper”, a much larger group of texts existed,
where novelistic traits were mixed with elements from other discourses (historiography, travel reports, philosophy, political education, pornography...),
thus expanding the scope of what the novel could do. In the twenty centuries
that followed – as the novel “proper” increased its productivity, diversified its
forms, and raised its status within the general culture – the role of the Fringe
correspondingly contracted, and scholars of modern literature have hardly
ever bothered with the idea. But in fact, the Fringe has never ceased to exist: the writers in Figure 6.1 are its modern version, and their strange proliferation of topics is the typical sign of works situated on the border between
the novel and other discourses. The real problem was that, in the meantime,
the morphological function of the border – providing a favorable terrain for
the encounter between the novel and other discourses – had become more
uncertain. A century earlier, a novel engaging the nuances of spiritual au46 Georges Canguilhem, The Normal and the Pathological, 1966, New York 1989, p.
144.
47 Niklas Holzberg, “The Genre: Novels proper and the Fringe”, 1996, in Gareth
Schmeling, ed. The Novel in the Ancient World, revised ed., Brill, Boston-Leiden
2003.
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* arquivo, maior variedade lexical/menor redundância, registo escrito, pluralidade
de tópicos e heteroglossia?

*cânone, menor variedade lexical/maior redundância,
trauma/intensidade/diálogo/registo oral e polifonia?

* ora, nos estudos literários, é costume aceitar a teoria de Bakthine segundo a qual a
polifonia e a heteroglossia são ambas características centrais das obras do cânone;

* como pensar este paradoxo de que a heteroglossia está associada ao arquivo e não
ao cânone?
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Outra possibilidade é a marcação de algumas questões específicas (por exemplo a
maternidade, ou a religião), além dos tópicos eventualmente obtidos automaticamente. Já

De marcámos
momento
(junho de 2018), a Literateca contém 716 obras distintas (de 169 autores
um campo saúde, que pode ser interessante explorar: verificar a correlação deste
diferentes), incluindo crônicas, cartas (como a do Descobrimento do Brasil), sermões e
campo com os sentimentos, com o corpo humano, e com os avanços da ciência médica e
mesmo atas de congregações (coligidas pelo projeto Tycho Brahe); contém atualmente
psiquiátrica,
queem
temas
como
a loucura ou
personagenspublicadas
médicas serem
cerca
de 200 dado
obras
prosa
(romances
e novelas)
no bastante
período 1850-1919 (o
frequentes
na
literatura
em
português
ao
longo
dos
tempos
–
na
época
abrangida
pelo COST,
período sobre o qual a ação COST se debruça).
veja-se O Alienista ou As Pupilas do Senhor Reitor.
A questão da assinatura emocional, de um autor, de uma época ou de uma obra, é
outro assunto que poderá contribuir para os estudos literários. E, como mostramos na figura 5
e argumentamos em Santos e Maia (2018), a diferença de atenção dada a diferentes emoções
em diferentes períodos (literários) pode também iluminar a própria importância dessas
emoções em português.

Figura 5: Referência a emoções ao longo do tempo na literatura lusófona, na
Literateca, em valores relativos

Na apresentação oral que realizamos durante o HD-Rio (Santos, Freitas & Lopes,

trabalhar
partirde deste
“corpus”
e desta
análise computacional das
2018),Como
damos exemplos
de maisatrabalhos
outros autores,
que convidamos
a consultar.
emoções para avaliar a história literária portuguesa e os textos?
5. Considerações finais
Apresentamos aqui os primeiros passos relativos à exploração, através da leitura
distante, de uma coleção de obras de literatura de língua portuguesa, que insistimos em
caracterizar como literatura lusófona. Descrevemos a necessidade de adicionar marcação e
anotação específica de estudos literários, como gênero, escola, personagens, e tipo de nomes
próprios envolvidos (pessoas históricas, personagens de ficção consideradas de cultura geral
e, portanto, não explicadas, e outras pessoas ou entes, assim como locais).

Poderão as humanidades digitais e as leituras computacionais revolucionar o
modo de entender a literatura e ler as obras? Ou estamos perante mais uma moda
transitória que se limita a adensar os múltiplos discursos de Babel acerca da
literatura?
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