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Janice Caiafa

Partilhar
a cidade

A precariedade dos sistemas de transporte
público afeta profundamente a relação dos
cidadãos com a cidade. Análises acerca do
papel dos meios de transporte na produção
de espaços coletivos e sua importância para os
processos de alteridade ocupam lugar central
nos estudos etnográficos de Janice Caiafa Pereira
e Silva, professora da Escola de Comunicação
(ECO) da UFRJ, para quem, “o transporte coletivo
ajuda a realizar a cidade”.
Em entrevista ao Jornal da UFRJ, Janice Caiafa
observa como a falta de investimentos na área
afeta, particularmente, as populações de baixa
renda, que não contam com outras opções para
circular no ambiente urbano.

Cacaso
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A poesia viverá sempre

O futuro
em jogo

Com menos recursos e
condições para produzir
suas pesquisas, as
Ciências Humanas e
Sociais buscam novos
caminhos para superar a
fragmentação da área e
assegurar a sobrevivência
do pensamento crítico na
universidade.
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À sombra
da lei
Operação que matou
Bin Laden, além de afrontar regras de convívio entre as nações, tem raízes
históricas na doutrina da
“supremacia divina” dos
Estados Unidos sobre os
outros países, de
acordo com especialistas.
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A língua do

preconceito
Supostos erros
de concordância
em livro sugerido
pelo Ministério
da Educação
causam polêmica
e evidenciam que
ainda há muito
preconceito
contra o uso
popular da Língua
Portuguesa.
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Nós pega o peixe

Em entrevista exclusiva ao Jornal da UFRJ, Tzvetan
Todorov, historiador, linguista e ensaísta búlgaro
radicado na França, critica o ensino de Literatura
baseado exclusivamente na análise das estruturas
internas do texto, sem relação com o contexto mais
amplo em que a obra está inserida.

Antônio Carlos de Brito, conhecido pelo
apelido “Cacaso”, é considerado um dos
importantes emblemas da chamada “poesia
marginal” brasileira, cuja produção desenvolveuse por letras de músicas interpretadas pelos
amigos Elton Medeiros e Maurício Tapajós.
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Tzvetan Todorov

A poesia viverá sempre

Marco Fernandes

U

m dos mais influentes pensadores acerca dos estudos literários, o historiador, linguista e ensaísta búlgaro Tzvetan Todorov esteve no Rio de Janeiro, em junho, para
participar de um ciclo de palestras, tendo como tema central o lugar da poesia na sociedade contemporânea. O evento “Forma e Sentido”, realizado no teatro Oi
Futuro, no Flamengo, reuniu, com o apoio e participação da Faculdade de Letras (FL) da UFRJ, outros intelectuais, como a professora e crítica literária estadunidense
Marjorie Perloff, o poeta francês Michel Déguy e o músico e ensaísta brasileiro José Miguel Wisnik. Com curadoria do poeta, filósofo e ensaísta Antônio Cícero, o encontro
procurou discutir a produção literária no ambiente das novas tecnologias e as possibilidades da leitura diante da frenética e veloz vida moderna.
Em entrevista exclusiva ao Jornal da UFRJ, Todorov critica o ensino de Literatura baseado exclusivamente na análise das estruturas internas do texto, sem relação com o
contexto mais amplo em que a obra está inserida. O problema, segundo ele, afasta as novas gerações do prazer da leitura, privando-as de “uma das melhores heranças da
humanidade”. O pensador, radicado na França desde 1963, também aborda o sentido à existência que os livros são capazes de imprimir e o futuro das obras literárias no
cenário das novas tecnologias. Independentemente do suporte, Todorov confia na imaterialidade do texto. “A poesia viverá sempre, ainda que o poema esteja gravado numa
rocha. O importante é o espírito humano, e o espírito é imortal”, destaca o historiador, autor de cerca de 30 livros.
Marcio Castilho

Jornal da UFRJ: O senhor viveu até o
início dos anos 1960 na Bulgária, país
do bloco comunista. Até que ponto
aquele contexto o influenciou nos primeiros estudos em que faz uma aplicação direta do estruturalismo no campo
da Literatura? Quais as dificuldades de
produção literária e cultural naquele
país?
Tzvetan Todorov: A vida cultural e a
vida intelectual em um país totalitário
são diretamente controladas pelo aparelho do partido. E os estudos literários, assim como a Sociologia, a Filosofia, a Economia, as Ciências Humanas
e Sociais eram afetados. Dessa forma, a
Literatura que nós estudávamos tinha
um objetivo preciso: mostrar que ela
servia para ilustrar e confirmar a ideo-

logia oficial, nessa época, o marxismoleninista. No entanto, essa operação
não valia a pena, porque as coisas eram
muito simplificadas, muito esquemáticas. As obras de Marx não eram lidas
nunca. Era um tipo de catecismo que
era necessário aprender. Fiz o Ensino
Superior em Literatura na Universidade de Sófia. Para alguém como eu, um
jovem comum que amava a Literatura
e que queria fazer de seu estudo sua
profissão, havia esse grande obstáculo.
Tudo o que se podia fazer era reiterar
a ideologia corrente e afirmar que o
povo é assim, que o capitalismo é daquele jeito, que a história levava a essa
direção, o que não era muito excitante.
Um pouco graças ao contato com os livros ou com as pessoas, tive a ideia de
procurar uma parte da Literatura que

escapasse da ideologia. Essa parte era a
materialidade do texto, ou seja, o material linguístico. Portanto, eu diria que
o contexto teve uma influência muito
forte. Nós éramos orientados ou a ilustrar a ideologia do ambiente ou entrar
num tipo de neutralidade que não poderia ser nada além de formalista. Podíamos contar as sílabas de um verso
e dizer se ele tinha um ritmo dactílico
ou iâmbico, observar as figuras retóricas que eram empregadas. Evidentemente, é possível se interessar por esse
tipo de estudo, mas não é o principal
sentido do estudo de Literatura.
Jornal da UFRJ: O senhor se mudou
para Paris, tendo concluído seu doutorado com Roland Barthes em 1966.
Como percebeu a nova realidade em

país democrático e como esse novo contexto – mais pluralista e sem doutrinações ideológicas – afetou sua produção
no campo da Literatura?
Tzvetan Todorov: Para quem vivia
num país comunista daquela época, o
maior sofrimento era o fato de que, nas
lojas, não havia nada. As prateleiras
estavam sempre vazias. Quando descobríamos que as batatas haviam aparecido numa loja, toda a cidade de Sófia partia para encher a dispensa com
batatas. Num determinado momento,
escutávamos que, do outro lado da
cidade, havia cebolas, e nós íamos rapidamente para lá comprar cebolas.
Inevitavelmente, a primeira impressão
que se tem quando se chega a um país
do Ocidente é que as lojas tinham de
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tudo, o tempo todo. Podia-se dizer que
“é uma fraqueza ser tão sensível aos
bens materiais e assumir o papel de
consumidor” ou que “vivemos nesse
maravilhoso país de ideais comunistas
e você não deve se queixar porque não
há ovos ou manteiga nas lojas”. Acredito que esse ponto de vista é muito
superficial. Na realidade, era uma humilhação cotidiana para a população,
que não podia satisfazer suas necessidades mais imediatas. Então, essa primeira impressão foi um baque. Essas
pessoas de quem ouvíamos dizer que
sofriam sob o jugo capitalista podiam
ir a todas as lojas enquanto nós, que
vivíamos no paraíso comunista, não
tínhamos nada. A liberdade foi outra
coisa que me sensibilizou bastante.
Liberdade é uma palavra muito bonita, mas na vida cotidiana não se precisa dela, somente quando começamos
a escrever e a querer publicar – e esse
era o meu caso. Terminei os estudos
literários e comecei a fazer um pouco de Jornalismo, alguns estudos literários, e eu queria publicar. Nesse
momento, me deparei com a censura,
que tinha o rosto de um redator-chefe
que fazia o papel dele ao dizer: “Isso
não é positivo para o Partido Comunista. É necessário corrigir”. Essa era
uma coisa que me fazia sofrer. Montaigne disse, no século XVI, que se
amanhã me proibirem de ir a Nantes
eu sofrerei fortemente, ainda que eu
não tenha intenção alguma de ir a
Nantes. A liberdade para o espírito é
um tipo de oxigênio. Temos a necessidade de dizer: “Eu posso fazer tudo
o que eu quero, mesmo que não faça”.
Então, o segundo ponto foi descobrir
que as pessoas podiam dizer tudo
o que queriam e que ninguém tinha
temor em falar contra as autoridades.
Havia ainda uma terceira diferença:
os jovens da minha geração, em sua
maioria, tinham convicções comunistas, uma visão de que era necessária
a construção do comunismo. Como
vinha de um país do comunismo real,
olhava com grande perplexidade esses jovens que eram meus colegas.
Comíamos e bebíamos juntos. Cortejávamos as mesmas garotas. Nós éramos muito próximos. Gostava muito
deles, mas não compreendia suas posições políticas. As coisas das quais eu
havia escapado, as que me faziam sentir aliviado eram as que eles gostariam
de viver. Eu não tenho um caráter
bélico, não gosto de fazer polêmicas,
portanto, eu não tentava convencêlos e evitava falar desse assunto. Eu
havia descoberto nessa época, por
causa dos meus estudos anteriores,
o que chamam de formalismo russo.
Era um grupo de críticos literários
de grande talento que tinham escrito alguns estudos muitos bons sobre
Literatura na época da revolução em
1918, em 1925 ou em 1930. Depois, o
“Stalinismo” destruiu tudo, mas eram
pessoas com muitas ideias originais.
E meu primeiro trabalho foi consti-
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tuir uma antologia dos textos deles e
traduzi-la para o francês. Essa tradução do russo para o francês, ainda que
eu fosse búlgaro, foi minha primeira
manifestação intelectual. A antologia
caiu em um terreno favorável, porque na França começava a moda do
estruturalismo, notavelmente através
da obra de Claude Lévi-Strauss, um
grande etnólogo que viveu no Brasil,
e também de alguns linguistas traduzidos, como Jakobson, entre outros.
Traduzir os formalistas russos deu a
impressão de que agora havia um ingrediente literário. Então essa ideia
foi bem acolhida. Fiquei bem visto
pelos colegas, por pessoas como Gerard Genette, Roland Barthes e outros
menos conhecidos, que me encorajaram a fazer exatamente esse tipo de
estudo. Então, dessa forma, continuei
o que eu fazia na Bulgária e em condições infinitamente mais favoráveis,
porque poderia fazer o que quisesse
sem me preocupar com a censura.
Jornal da UFRJ: O senhor dirigiu durante muitos anos a revista Poétique.
Já havia nesse momento uma preocupação sobre a forma pela qual as obras
literárias estavam sendo representadas
como objeto de linguagem fechado. Poderia comentar essa fase?
Tzvetan Todorov: Criei essa revista
com Gerard Genette. Não queríamos
afirmar que a obra literária era um
objeto fechado em si mesmo, como
diz a questão. Apenas pensávamos
que, para ler bem uma obra literária,
não bastava reunir informações sobre o contexto. Era necessário também ocupar-se muito dessa obra em
si. Então, o que nós queríamos era
completar o que já existia
com um estudo interno
da obra e não eliminar
tudo o que fosse externo.
Para provar, eu diria que,
entre os estudos de obras
que fiz nessa época, havia
alguns que eram mais formais e outros que falavam
do sentido e da ideologia que
esse texto continha. Obras de
James, Dostoievski ou de autores como Conrad me pareciam
revelar melhor seu sentido se eu
pudesse levar em conta também
a estrutura, a análise interna.
Mas era uma coisa e outra. Nossos admiradores ou discípulos
muito rapidamente sistematizaram o que nós fizemos para elaborar uma espécie de catecismo estruturalista que desempenhou, por sua
vez, um papel importante, sobretudo
no ensino. Eu diria que menos na
crítica, mas no ensino isso se tornou
uma espécie de receita. Nunca houve
a intenção, nem por Genette nem por
mim, de obrigar os alunos a aprender
as seis funções da linguagem de Jakobson, os quatro valores de Greimas, as
24 situações dramáticas etc. Isso é um

tipo de redução da Literatura ao estudo do inventário retórico. Nós pensávamos que era necessário melhorar os
instrumentos de análise, mas não pensávamos substituir o estudo das obras
pelo estudo do instrumento.
Jornal da UFRJ: Em seu livro A literatura em perigo (Difel, 2009), o senhor
escreve que o prazer da leitura teria sido
substituído pelo prazer da “engenhosidade analítica”, ou seja, um modelo que
privilegia o “texto como um mundo à
parte”. Como avalia o ensino da Literatura hoje?
Tzvetan Todorov: Meu ponto de vista
hoje é que não há uma ruptura entre a
Literatura e o mundo em que vivemos.
Ela deve ser vista seriamente e não
como um brinquedinho, um pequeno
objeto bem construído que nós podemos admirar por sua engenhosidade.
Ela é muito mais ambiciosa, é um meio
de conhecer o ser humano, a sociedade
humana, a condição humana. Um meio
que não é o da Ciência, da Filosofia e
que, por essa razão, não pode ser reduzido a sentenças, como eu poderia dizer
“sim ou não”, “verdadeiro ou falso”, mas
que tem forças muito próprias que são as
forças da imagem, do discurso, do ritmo,
da sonoridade, que nos permitem revelar esse mundo que nos permeia melhor
que qualquer outro modo. Formulei
pouco a pouco a noção de que a Literatura é primeira Ciência Humana. Bem
antes da Sociologia, da Psicologia ou da
História, Homero, os poetas que inventaram o livro de Jó ou os evangelhos, as
tragédias gregas ou a narrativa histórica
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já desejavam compreender melhor o
humano. Diria que, se a Literatura não
tivesse essa ambição, não leríamos mais
os autores do passado, não teríamos o
prazer de brincar com jogos do século V.
Se nós lemos Quixote, Shakespeare ou
Guy de Maupassant, é porque nós temos
a impressão de que, através das personagens deles, através dessa alteridade,
podemos descobrir melhor o que nós
mesmos somos, a vida que nos envolve,
o nosso mundo.
Jornal da UFRJ: Quais as razões históricas que levaram professores e críticos
literários a privilegiar uma visão reducionista da Literatura, ou seja, uma visão do
ensino da Literatura apenas como forma
de acesso aos gêneros literários ou como
tentativa de classificação da história da
Literatura por períodos, em detrimento
da leitura dos textos propriamente ditos?
Tzvetan Todorov: Penso que o leitor
comum que não fez estudos literários ou
que não vai à universidade lê a Literatura
sempre da mesma maneira, e lê para se
distrair, para ter prazer. Mas, ainda assim, quando lê um grande romance ou
um poema – porque isso acontece ainda
–, ele tem a impressão de que essa obra
fala com ele. Mas você tem razão de perguntar por que ela teve essa evolução. Na
universidade ou na escola, mesmo fora
desses espaços, há a concepção de que
a Literatura mudou. Apresento em meu
livro algumas hipóteses, porém é uma
grande questão, e eu não posso garantir
que aquelas hipóteses são as melhores.
Acho que uma das razões é o impacto do
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individualismo que a Filosofia e a visão
de mundo contemporânea apresentam.
Acredito que o individualismo deu
atenção apenas à questão do conhecimento do ser humano e tornou,
de certa forma, fútil o questionamento acerca do que é o homem.
Essa questão está um pouco fora de
moda hoje. Nietzsche dizia que não
há verdade. O que existe são interpretações. Se nós acreditamos que
não há mais do que interpretações,
pode-se dizer que a verdade não
existe. Tudo é relativo, tudo é arbitrário. Então, esse conhecimento
do humano que a Literatura pode
oferecer é o conhecimento dos escritores, mas não um conhecimento verdadeiro. Ela não me acrescenta nada de mais. Esse tipo de individualismo extremo que coloca em
questão todos os valores, todas as
certezas, é um ingrediente. Outro
elemento é que, no século XX – não
sei sobre o Brasil, mas acho que indiretamente vocês receberam essa
influência – houve uma espécie de
reação contra a dispersão individualista e isso deu lugar às ideologias
totalitárias. Essas ideologias queriam executar um tipo de marcha
à ré e restabelecer uma sociedade
que seria moderna em sua tecnologia, mas antiga em suas estruturas.
Todo mundo vigia todo mundo,
mas há um chefe da vila e a tudo o
que ele diz é necessário obedecer.
Há o chefe de Estado e o rei absoluto que diz: “O Estado sou eu”.
Essas palavras jamais foram mais
verdadeiras que nos reinos de Stalin ou Hitler. Stalin podia mudar
qualquer lei, qualquer regra. Sua
vontade era a única coisa que contava. Sob essas condições, o sentido
da Literatura que nós aprendemos
evidentemente recebeu um grande
golpe, já que a produção literária
provinha da propaganda e não era
uma exploração profunda da verdade humana. Em oposição, os países da democracia liberal que se viram numa situação mais ou menos
de Guerra Fria passaram a rejeitar
violentamente a ideologia. Eu diria
que, por uma espécie de lógica do
contraste, eles valorizaram o puro
formalismo, uma separação entre o
mundo da obra e mundo em que vivemos. Acredito que todas essas influências ideológicas que são subterrâneas e de longa duração agem
para nos fazer esquecer o encanto
da Literatura. Eu acrescentaria,
para terminar, que a ideologia neoliberal ou ultraliberal – a que domina o mundo de hoje, começando na
China, indo até o Chile, passando
por muitos outros países – nos diz
que os valores humanos são completamente submissos aos valores
econômicos. E se acreditamos nesse pensamento, não há muito espaço para a Literatura – ela que nos
fala do amor, dos sofrimentos do
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relacionamento entre pais e filhos,
da beleza das obras, das paisagens
ou das angústias individuais. Acho
que um poema não possui nenhum
valor de mercado. Ele não possui
nenhum valor além da medida em
que ele toca o homem, o leitor. Isso
nós não podemos medir. Portanto,
não há espaço no mundo de hoje.
Jornal da UFRJ: Quais as consequências desse modelo de ensino para
as novas gerações de leitores?

A espécie
humana sempre
quis ver mais
longe do que a
sua existência
imediata.
Nunca se
contentou só
em se divertir.
Desde a
antiguidade,
sempre existiram
homens que
fizeram
avançar nossa
compreensão
do humano e eu
acho que isso vai
continuar. Os
robôs não vão
nos entender.
Tzvetan Todorov: Eu diria muito brevemente que se pode compreender como a privação de uma
das melhores heranças de humanidade. Depois de três mil anos,
acumulamos uma sabedoria, uma
compreensão do mundo. Portanto,
não há nenhuma razão de privarnos e nós, que lemos alguns livros
e temos contato com os autores do
passado, temos o dever de manter
essa chama acesa. Ajudar as novas

gerações a alcançar isso não é fácil, porque existem, hoje em dia,
muitas outras distrações, como a
Internet, a televisão, o videogame.
Mas não avalio que devamos nos
desesperar. A espécie humana sempre quis ver mais longe do que a
sua existência imediata. Nunca se
contentou somente em se divertir.
Desde a Antiguidade, sempre existiram homens que fizeram avançar
nossa compreensão do humano e
eu acho que isso vai continuar. Os
robôs não vão nos entender.
Jornal da UFRJ: Como o senhor
avalia o futuro do livro no cenário
das novas tecnologias e quais as novas configurações que a vida digital
impõe às obras e aos estudos literários?
Tzvetan Todorov: Acho que o problema é menor para os estudos literários, porque eles estudam o texto,
qualquer que seja a forma em que
ele é difundido. Quando lemos um
romance numa tela, num livro eletrônico, num livro de bolso ou num
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livro de luxo é o mesmo romance.
Portanto, os estudos literários podem dormir tranquilos e continuar
como já fizeram. Mas eu acho que
isso vai influenciar, já influencia a
Literatura em si mesma e a prática
da leitura. Eu mesmo sou completamente formado – ou deformado
– pelo mundo no qual existe o objeto livro e não consigo ler com a
mesma facilidade um livro eletrônico.
Eu gosto de ter o objeto livro, virar as
páginas. Isso faz parte do meu prazer,
mas eu posso conceber muito bem que
meus filhos e os filhos deles passem a
esses outros suportes. No entanto, o
que gera interesse no livro não é o suporte, mas o texto. E o texto é imaterial. Ele pode passar de uma língua
a outra, de um suporte a outro. A
poesia viverá sempre, ainda que o
poema esteja gravado numa rocha.
Ainda que a Internet não existisse
mais, que as fotocópias não existissem mais, que a máquina de escrever não mais existisse, usaríamos
um martelo para fazer a escrita hieroglífica. O importante é o espírito
humano e o espírito é imortal.
Marco Fernandes
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