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Na esfera da cultura existem processos de preservar;;ao que
emprestam a certos fenomenos contomos que resistem por tempo
variave~ as vezes de longuissima durar;;ao, amudanyas. Entre eles
destacam-se procedimentos de canonizar;;ao e censura. De certo
modo correlatos, sempre tiveram pape1 particular na esfera da
literatura. Questoes de tradir;;ao, transformar;;ao e inovar;;ao,
intimamente ligadas aos fenomenos referidos, situam processos
literarios como momentos, seja de oscilar;;ao, seja de cristalizar;;ao
momentanea ou constante, e esbor;;arn hist6rias altemadas e

alternativaB, ao sabor dos tipos de institucionalizavao que estes
processos sofrem, orientando seus passos enquanto formas de
canonizayao e censura.
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Se nao entendemos por arte 0 repert6rio de objetos
socialmente disponiveis e considerados obras artisticas, mas 0
sistema social formado por atividades concretas que objetivam,
segundo 0 te6rico alemao de literatura Siegfried J. Schmidt, a
produr;:ao, a transmissao, a recepr;:ao e a elaborar;:ao critica
dessas entidades em contextos sociais de complexidade diversa,
falar em canone corresponderia a uma analise de afoes de
canonizar;:ao, seja em relar;:ao a obras, seja em relar;:ao a regras. I
Uma distinyao util refere-se a aspectos hist6rico-culturais
e sistematico-epistemoI6gicos. Nesse sentido, interessa
investigar, por urn lado, a formar;:ao e a transformar;:ao hist6rica
de componentes de urn canone - tais como regras ou solur;:oes
exemplares - e, por outro, indagar como e onde funcionam
canones enquanto moldura cognitiva, regra e convenr;:ao, ou
enquanto norma de valor.
Todos os sistemas artisticos possuem canones que definem
as condif,XSes de ayao do ponto de vista hist6rico e sistematico.
Em sistemas modemos observamos, via de regra, diversos canones
coexistentes, entre eles canones historicos relativos ao que se
tomou cltissico, ou seja, socializado e intemalizado como bern
cultural de valor praticamente indiscutivel, e canones atuais que
se estabilizam, pelo menos. provisoriamente, via consenso entre
os interessados, isto e, produtores, transmissores, criticos e analistas
- excluindo-se desse processo geralmente "meros receptores"
-, e que sao discerniveis, de forma aherta ou tacita, por sua
relayao com canones hist6ricos e criterios esteticos vigentes,
tambem eles explicitados ou nao. Esses canones, de algum modo,
tomam visivel quem considera 0 que inovador, relevante elou
atual com respeito afunyao da arte, a relayao com a realidade e a
sociedade, ao genero, atematica, aorientar;:ao formal e normativa.
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Inevitlivel reverse de processos de canoniza9ao sao os
processos de censuraque abrangem umatipologiade a.¢es referentes
ao papel dos censores, a inten~o, a legitimidadee as conseqtiencias
da a9ao de censura; ao grau de institucionaliza9ao, explicita9ao,
publicidade e criticabilidade e, ainda, ao grau de intemaliza9ao da
censura em forma de auto-censura. Esses tipos de censurapermitem
reconhecer urn nllinero assustadoramente grande de varia95es em
sua rela~ com canones. Entre elas, a censuranormativasinalizaurn
modo especial de rigidez ao cristalizar determinado status quo
canonico.
De maneira geral, sistemas artisticos modernos, desde 0
inicio do seculo, tendem a ocultar processos de canoniza9ao e
censura atnis de uma ideologia explicita de liberdade pela
afirma9ao da autonomia artistica, por exemplo, pelo estatuto
ficcional e atraves de pleitos e programas constantes de
antinormatividade. Os gestos sintomaticos das vanguardas
acentuam, neste sentido, uma recusa permanente de canones
sob a bandeira da inova9ao. Mas, apesar de todos esses
postulados de acanonicidade, que Schmidt chama de
"canonifobia", ele credita as vanguardas componentes
can6nicos permanentes, entre os quais destaca a propria
dinamiza9ao incessante do sistema artistico pelo postulado da
inova9ao; a internacionaliza9ao d'llinguagem da arte; 0 estilo
como manifesto da subjetividade'e a fe na sincronicidade de
transforma96es esteticas e politicas. 2
No que diz respeito a situa9ao atual, 0 diagnostico de
Schmidt acena com indicios de uma mudan9a paradigmatica
social e cultural ampla e completa.3 Na cultura pos-moderna
inexistem movimentos vanguardistas, porque nao ha alguem

que queira ocupar, convicto, os lugares da ardem eda tradi~ao.

o consenso cultural,

alem do mais, esta dissoluto ou, pelo
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menos, invisivel. Em contraposi~ao, a arte do presente pode
sinalizar uma supera~ao do principio dicotomico tradicional da
dialetica de canoniza~ao e censura pela fragmenta~ao do canone
e pela pluraliza~ao de canones. 0 que, nos dois casos, torna a
censura normativa inoperante ou irrelevante, excluindo-a do
repertorio de estrategias acionais no sistema artistico. Em suas
formas epistemologicas, no entanto, canones sao insubstituiveis
como molduras, conven~es e normas constitutivas de sentido.
A inten~ao das reflex5es que se seguem pode ser entendida
como especie de estudo de caso de processos e efeitos de
canonizayao numa esfera institucional. 0 exemplo escolhido referese ao papel das publica~es decenais Introduction to scholarship, da Modern Language Association (MLA), que, a titulo de
orientayao normativa, oferece, desde 1938, aos estudiosos na area
das Letras, urn mapa do estado da arte da profissao.
Vma das tarefas da MLA expressa-se pela avalia~ao de
continuidades e de rupturas nos estudos da literatura, bern como
nas formas de sua escrita e sua historiografia nos Estados
Vnidos. Segundo Jonathan Beck, em suas notas recentes sobre
o que chama, de modo ironico, deMLA Hit Parade, essa missao
transformou-se numa guerra cultural entre "diversidade" e
"tradi~ao".4 As estatisticas relativas a 1981 e 1992
impressionam. Apenas 3%, ou seja; 43 dos livros indicados no
inicio da decada passada, sobreviveram na listagem de 1428
obras que comp5em a parada de sucessos no inicio dos anos
90. Beck relaciona esses dados com a obsolescencia do proprio
nome do campo, "Esfudos da linguagem e da literatura", diante
da emergencia dos Estudos Culturais que revitalizaram e
transformaram a teoria da literatura nos ultimos anos. Nessa
situa~ao cabe, certamente, uma revisao da a~ao cultural da
MLA na tentativa de salvaguardar - ou nao - urn guarda-
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chuva que possa abranger 0 que ela gosta de chamar Theprofession. A profissao, com artigo definido - 0 que pade, afinal, ainda
definir e representar?
Vma retrospectiva das cinco ocasioes em que a Associayoo,
desde 1938, tentou redesenhar 0 mapa dos estudos academicos
neste campo a partir da publicayao de umalntroduction to Scholarship, mostra certas obviedades, tais como a constatayao das
"expansoes intrepidas e exuberantes em novas areas". 5 Seu registro,
no entanto, vale uma reflexoo quando tornado visivel pela indicayao
bibliognifica de 1428livros - sete vezes maior em comparayoo a
decada anterior - recomendados como leitura introdut6ria e
complementar aos estudos da literatura. Se vincularmos esses
dados, ainda, com perguntas aparentemente simples sobre 0
significado da composiyao desse tipo de hit parade, supostamente
como orientayao inicial, e com perguntas sobre seus produtores,
seus modos e suas intenyoes, e sobre os compradores e suas
razoes, estaremos diante de urn panorama de questoes complexas
e embara~sas relativas aos canones vigentes na teoria da literatura.
As observayoes conclusivas de Jonathan Beck sao contundentes.
Sua chave para entender a nova cartografia da MLA abre espa~
para discutirmos questoes de poder (a politica de citayao), de
intercambio (a economia das publicayoes academicas), de
ansiedade (a psicologia do reflexo diante da explosoo e do excesso
de informayoo), de planejamento estrategico (a sociologia da cultura
autorizada).
Enquanto que, em 1938, as vesperas da 28 Guerra Mundial,
a publicayao, urn documento programatico de apenas cinco
paginas, se apresentava com 0 titulo "The aims ofliterary studies"
e se dirigia aos membros da profissao como especie de autodefinic;ao e carta de intenyOes associando abertamente literatura e
politica ("It is ofthe outmostimportance to clarify for the members
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ofthe profession and others the important service which the study
ofliterature can render individuals in a democratic state"), uma
decada depois, a publicavao, do tamanho de ensaio, "The aims,
methods, and materials ofresearch in the modem languages and
literatures", enfatizava, entao, a complexidade dos estudos
litenirios, acentuando 0 rigor, encorajando a discussao. Outra
novidade: a partir de 1970, passa a ser dirigida, em primeiro lugar,
aos estudantes, e e na edivao subsequente que surgem sevoes
bibliognificas como especie de guia - ou seja, canone - numa
disciplina quejanao faziajus a metafora agnlria de"campo" diante
da consciencia emergente e crescente de que os estudos literarios
estavam se encaminhando de modo irreversivel em direvao a
complexidades e diversidades "bewildering", 0 que
comprometia a coerencia da disciplina, naquele momenta as
voltas com a interdependencia entre estudos da literatura e
escolas lingliisticas e seus diversos campos aplicativos. 6
De qualquer modo,um olhar sobre a cartografia dos anos
90 confmna, sem sombra de duvida, que unidade e coerencia
sao qualidades definitivamente fora de questao - e de moda
- nas atividades dos estudiosos em tome de urn fenomeno
ainda chamado de literatura.. Os 1428 titulos listados na nova
Introduction to scholarship, a titulo de sugestao para leituras
complementares aos 15 artigos que compoem a coletanea,
representam uma prova contundente de que se trata de urn
requisito obsoleto, mas de que e legitima a pergunta de espanto:
de onde surgiram todas essas novas 1215 obras citadas entre
1981 e 19927 A resposta de Beck e associada ao resultado de
uma pesquisa publicada em 1992 pelo Chicago Tribune. Ainda
que os dados reportados nao sejam especificos para a area das
Letras, eles exercem, ou deveriam exercer, efeito devastador
sobre a sensibilidade mediana de qualquer estudioso.
Professores universitlirios americanos produziram, num espavo
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de dois anos, aproximadamente, urn milhilo de artigos e 300 mil
livros, 0 que perfaz uma media diaria de 41 0 livros e 1370 artigos,
a maior parte presumidamente publicada pelas 3277 revisfas e
series listadas no Directory ofPeriodicals, da MLA. A Library of
Congress recebe, por dia, 31000 publicay5es novas, entre livros,
revistas e jomais, mas, por motivos 6bvios, tomou-se seletiva.
Guarda apenas 7000. Se articularmos essas informay5es com urna
observas:ao -jocosa ou nao - feita por urn colega das ciencias
naturais, teremos uma curiosa especie de mapa mundi intelectual.
Segundo os caIculos projetados por este para 0 ano 2000 e tanto,
toda a area terrestre do globo estaria coberta com papers de fisica,
atingindo uma espessura de oito pes. Nas humanidades as coisas
seriam menos espetaculares, mas nao muito. 7
Essas estatisticas, em nossa area, evidentemente nao
possuem rigor comparavel ao de outros espas:os cientificos.
No entanto, assim mesmo, oferecern uma ilustras:ao inquietante
do caos provocado pelo acumulo excessivo e intransparente
de saberes que deveriam organizar-se em formas ordenadas
quando, intemalizadas, passam a fazer parte de nosso repert6rio
de conhecimento, em principio como urn dos indicadores de
nossa competencia intelectual e profissional, afians:ada e
reconhecida pelos pares.
Outra questao interessante Ievantada por Beck nesse hit
parade para medir a temperatura dos compromissos de uma
Introdus:ao aos Estudos da Literatura e 0 clima da comunidade
cientifica envolvida relaciona-se com as 20 obras mais citadas
pelos 15 co-autores da versao de 92. Em surna, aos Top Twenty
que, supostamente, formam, por assim dizer, 0 canone restrito
minimo, de carater impositivo, para os que pretendem ingressar
na profissao, pelo menos nos Estados Unidos. As que
encabes:am a Iista de multiplas citas:oes sao, em ordem
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decrescente: The political unconscious, de Fredric Jameson,
Grammatologie, de Derrida, Professing literature, de Gerald
Graff, Literary theory, de Terry Eagleton. A massa das cita90es
remanescentes - 1122 obras - sao cita90es {micas. Uma
ana.1ise de quem cita quem, entre auto-cita90es e cita90es
reciprocas, revela que 80% dos autores citam obras de si pr6prios,
que nao sao citadas pelos demais, e 60% citam publica~es dos
colaboradores-colegas da mesma Introduction. Dados que nao
necessitam de grandes comentilrios porque sao auto-evidentes para
os jogos e as guerras politicas no interior da academia.
Nesse sentido vale mencionar certos conselhos para os que
militam nesses esp~s e que foram publicados na se980 "Letters"
da conceituada revistaPhysics Today, em abril do ano passado,
com 0 titulo convidativo de "Citethis letter!". 8 0 missivistaNorbert
Untersteiner, professor da Universidade de Washington, em Seattle, sugere certos procedimentos diante do declinio do valor
atribuido aquantidade de publica90es como medida principal de
avalia9ao de mento parapns promocionais na carreira academica,
medidajustificadaperante 0 excesso de revistas epaJJersimpressos
e a crescente porcentagem do material apenas lido pelos referees
antes de ser enviado para 0 caminho natural do esquecimento.
Para dar mais sentido as publica95es de urn cientista reCOrre-se
hoje freqUentemente ao Citation Index, uma public~ao destinada
a auxiliar na determina9aO do merito baseado antes no valor
qualitativo do que na quantidade de publica90es. 0 autor da
carta oferece, entao, meiadUzia de regras bilsicas que deveriam
governar nossas praticas de cita~ao e nosso reconhecimento
dos outros militantes da area. 0 tom ironico nao ofusca- e nem
o pretendia-o caratermelanc6lico das condutas sugeridas. Eis
algumas:
•

Devemos lembrar, em primeiro lugar, que 0 prop6sito

gehetO~ exleehttieo~
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principal de qualquer publicayao inclui a possibilidade de
citar 0 autor e que 0 melhor caminho de ser citado e citar
outras pessoas, mesmo que sua obra seja banal.
•

Disso se segue que e de pouco valor fazer referencia a
qualquer pessoa que nao possa retribui-Ia. Com poucas
excey5es, essa condiyao elimina automaticamente mortos
e aposentados, independente do que possam ter feito por
nos.

•

Dutro aspecto a ser levado em considerayao refere-se ao
fato de que as pessoas leem textos nao para entender como
sao brilhantes os seus autores; ao contrario, para
comprovar como e brilhante 0 seu leitoL Se, portanto,
tizermos 0 favor a urn autor de ler 0 seu paper, 0 minimo,
que esperamos dele e que cite 0 nosso proprio trabalho.

•

A lista de referencias devia mostrar a amplitude da sua
propria erudiyao e do seu conhecimento especifico. Assim,
e de born tom acrescentar as referencias necessarias ao
topico imediato uma serie de citayoes de campos
aparentemente sem relayao, como a paleoetnomusicologia,
quando 0 seu trabalho versa sobre microbiologia. 9 E por

ai vai.
Respeitadas as devidas diferenyas e descontadas as
sugestoes excessivamente hilariantes, fica uma sertsayao de
desalento quando refletimos sobre os estranhos cruzamentos
entre saber e poder que afetam aqueles que se arrogam 0 direito
de impor urn repertorio canonizado de forma dtibia, e de temas
que, por forya das circunstancias, passam a operar como
moldura cognitiva para as nossas proprias produyoes que
julgamos criativas. "Sugestoes para Leituras Complementares",
quando anexadas a publicayoes como a Introduction to scholarship, editada pela MLA, uma autentica organizayao de estilo
World-wide-web e, portanto, de alcance inestimavel, tern nessa
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fun~ao seu papel mais visivel e eficiente. Nao apenas,

portanto,
como sintese atualizada das perspectivas e das transformayees
mais significativas da area, mas tambem, e talvez sobretudo, como
guiabibliogratico atraves de uma prolifer~ incontrolavel de obras,
assumindo, nessaposi~ao, a qualidade de instancia "authoritative,
al,lthorized", como diria Beck, para orientar os estu~os no terreno
da literatura 10
Ao jovem scholar desta area escapa, talvez, ou muito
provavelmente, 0 peso da economia politica dos fatores que
moldam sua vida academica emtermos·de ensmo eestrutura
curricular, quando diligentemente debru~ado sobre seus
estudos. E bern provavel que, nessa situa~ao, necessitasse de
criterios que pudessem orientarsuas escolhas, face ao
crescimento exponencial de urn conjunto de textos que
superestima sua capacidade de discemir. Ao intelectual da casa,
por assim dizer, nao se perdoa a ignoraricia no que di~ respeito
as implica~5es do mercado simbalico e material da academia.
Mas querer ve-Io, hoje, transformado em construtor de mapas
transparentes, excede, em muito, sua competencia e sua
capacidade, aIem de sinalizar ingenuidade de quem 0 cobra.
Se, nos anos 70, dominar urn campo, paraalguns, ainda
podia significar conhecer quase tudo 0 que se escrevia a
respeito, para Beck essa suposi~ao significava uma das duas
altemativas: urn campo demasiado estreito para ser de grande
interesse, ou uma boapor~ao de blefe.Ironicamente, ele referese a certos casos "excepcionais" que continuam cultivando
urn enciclopedismo impossivel, tais como Harold Bloom, que
se gabava diante de Chris Goodrich, autor de urn artigo com 0
sugestivo titulo "The bloom factory", de que era capaz de ler,
com proveito, em tome de 500 paginas por hora. No entanto,
urn estudioso comum que tivesse tide a inten~ao de ler todos
os 1428 textos arrolados no apendice da ultima edi~ao dalntro-
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duction "would still be reading by the time the next decennial revision appeared". II
Mesmo assim, confiss6es de corayao aberto na academia,
assumindo-se a incapacidade de saber acompanhar com algum
discernimento a proliferayao incontrolavel da produyao
intelectual, nao sao faceis para os integrantes da casa e, muitas
vezes, chegam ao limiar de comprometer a reputayao. E,
quando feitas, geralmente 0 sao par quem se sabe acima de
qualquer suspeita. Para os demais, havera para sempre os livros
e os artigos que precisam ser lidos, ainda que nao se saiba ao
certo 0 porque.
Quando Althusser, homenageado como urn dos magos da
decifrayao da obra de Marx, confessava em publico nunca ter
lido 0 Capital na integra, essa confissao pode ter significado urn
alivio de insuportaveis tens6es para outros intelectuais, mas na
boca de urn homem enfermo, como gesto de autoflagelayao, soava
dolorosamente triste e anunciava uma despedida melanc6lica da
cena intelectual que nao inspirava desprezo pela incapacidade
espiritual e moral, mas compaixao pela vergonha que massacrava
urn dos intelectuais mais inspirados.
Em todo caso, uma reflexao renovada e corajosa deveria
motivar debates saudaveis acerca de urn fenomeno que abrange
todas as comunidades cientificas, permitindo - diante de uma
situayao de crescente intransparencia - construir urn lugar
adequado para 0 intelectual competente. Nao creio que as
novas hipercomplexidades devam ter como consequencia
atitudes de desalento e resignayao. Por ceno, nao cabe ao
intelectual 0 romantico e ambiguo papel de "luz na escuridao"
e "porta-voz dos perplexos", mas cabe a ele, hoje mais do que
nunca, assumir uma funyao que, de modo indubitavel, liga suas
atividades, em grande parte financiadas por verbas publicas,
com quest6es urgentes e emergentes de seu tempo. Sem
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pretensao de devolver asociedade urn mapa perdido, mas de
motivar, em carater permanente, discussoes em tome de
propostas de como lidar com 0 dificil multicomplexismo atual.
Deveria ser inquestionavel que, desse processo, fa~a
parte, tambem, 0 conhecimento desse - ainda nosso mundo. Ou melhor, uma constru~ao de sentido, nem que seja
provis6ria e reversivel. E disso faz parte, obviam~nte, 0 dever
de se tentar ler e interpretar os multiplos sentidos que se
esbo~am a seu respeito, sobre 0 pane de fundo de lentissimos
e aceleradissimos processos coexistentes de canoniza~ao e
censura e os casamentos confusosque estes celebram entre
saber e poder. 0 que toea, de modo especial, a nossa area das
Letras. Mas nao s6.
(*) As reflexoes que deram origem a este trabalho foram apresentadas, em
parte, no V Congresso Intemacional da Associaciio Brasileira de Literatura
Comparada, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 10 • de agosto
de 1996, sob 0 titulo "canones de IdentidadeEncoberta".
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