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Era uma vez a literatura...

Nos últimos anos, com alguma frequência, têm apare-
cido em jornais e revistas ensaios e artigos que abordam o 
tema da decadência ou – talvez fosse melhor dizer – da per-
da de importância da literatura no Brasil contemporâneo.

De autoria de jornalistas, ficcionistas e professores 
universitários, tais textos estão perpassados de um tom 
lamentoso e não raro ressentido diante de uma realidade 
supostamente acabrunhadora e aparentemente sem saída. 
Interessantes e até mesmo significativas como necroló-
gios – ainda que com cerca de duas décadas de atraso –, 
tais manifestações trazem o indelével sinete que no Bra-
sil marcou sempre, com raras exceções, o que nas antigas 
sociedades letradas se chamava de crítica literária: a au-
sência de uma adequada visão de conjunto e a concepção 
a-histórica do fato literário – ou, genericamente, artístico.
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Em outros termos: estes ensaios e artigos que lamen-
tam a decadência ou a desimportância da literatura no 
Brasil atual descrevem apenas algumas árvores, sem ana-
lisar a floresta como um todo. Em consequência, não con-
seguem apreender o verdadeiro significado do fenômeno 
que corretamente identificam.

Na pretensão de sanar ou superar, digamos, tais falhas 
de perspectiva, este breve ensaio abordará o tema subdivi-
dindo-o, ordenadamente, em quatro partes:

– o significado do termo literatura;
– a função da literatura;
– a literatura no Brasil;
– as razões do cenário atual: era uma vez a literatura...

O significado do termo literatura
O termo literatura tem, neste ensaio, o mesmo sentido 

que possui, ou possuiu, nas sociedades letradas do Oci-
dente. Designa, portanto, aqueles produtos artísticos – ou 
simbólicos1 – em que a palavra é a componente material 
essencial.

À parte discussões bizantinas sobre gêneros literários, 
a literatura se apresenta em três formas fundamentais: a 
narração, o teatro e a lírica. Grosseiramente, o que as dis-
tingue e lhes dá especificidade é a maneira com que cada 
uma delas se relaciona com a realidade2 – seu óbvio con-
teúdo – ao expressá-la: a primeira a narra, a segunda a 
representa e a terceira a faz objeto de meditação.
1 O que é arte? Eis uma pergunta cuja resposta demandaria, como já 

demandou tantos, um ou mais livros. Resumidamente, arte pode 
ser definida como emoção aderida à matéria. Ou símbolo (do gre-
go sumballw = lançar junto).

2 Ou mundo circundante.
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Assim, por literatura entende-se aqui a narrativa (ou 
ficção), que engloba a épica clássica, o romance, a novela 
e o conto; a peça de teatro, independente de ser tragédia, 
drama ou comédia; e o poema, tenha ele ou não metro, 
rima etc. Portanto, sempre que usado neste ensaio, o ter-
mo literatura designará, em conjunto ou isoladamente, es-
tes três tipos básicos de atividade artística que têm como 
instrumento essencial a palavra. Vice-versa, quando for 
empregado o termo que designa um destes três tipos, fica 
pressuposto que o será como uma das partes componentes 
do todo, que é a literatura.

Como ficará patente ao longo deste ensaio, a narrativa 
(ou ficção) – e nela o romance – assume papel prepon-
derante, por possuir, no caso do Brasil, uma importância 
quantitativa muito maior que as outras duas formas de 
produção literária. Este, porém, é um dado circunstancial 
que, se deve ser levado em conta, não afeta minimamente 
os pressupostos acima estabelecidos. Pelo contrário, deles 
decorre.

A função da literatura
Identicamente ao que ocorre com todos os produtos do 

trabalho humano, a literatura – e, por extensão, toda arte – 
também possui uma função. Ou várias, no caso da mesma 
ser subdividida analiticamente.

Sem ignorar que tais funções aceitam classificações 
por outros parâmetros que não os aqui adotados,3 parece 
adequado e conveniente à natureza do objeto analisado e à 
clareza da exposição afirmar que a função da literatura se 
divide em psicológica, política e econômica.
3 Em subjetivas e objetivas, materiais e abstratas etc.
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t A primeira4 é aquela função que a literatura desem-
penha para o indivíduo tomado isoladamente, seja ele o 
próprio autor, seja ele o ouvinte, o leitor ou o espectador. 
Considerando não ser a criação literária – ou artística – o 
objeto desta exposição, pode-se elidir sumariamente este 
item.
t A segunda é aquela função que, extrapolando a es-

fera do estritamente individual/psicológico, se liga à do 
fenômeno político, isto é, ao existir coletivo e às formas 
de vida da comunidade ou do grupo como um todo e não 
apenas às de indivíduos isolados que os compõem.

A função política da literatura – e, por extensão, de 
toda arte – se manifesta, pois, quando a obra passa a ser 
um ponto de referência no contexto das relações histórico- 
-sociais em que nasce, atuando, direta ou indiretamente, 
como elo de ligação entre a totalidade ou parte dos indi-
víduos que compõem a comunidade ou o grupo. Em que 
níveis, em que sentido e sob que forma se configura esta 
função política da literatura? Basicamente em três níveis, 
em dois sentidos e sob três formas.

A função política da literatura se manifesta em três 
níveis: o linguístico, o ético (comportamental) e o ideoló-
gico. Em outras palavras, toda obra literária transforma-se 
automaticamente em um ponto de referência no contexto 
das relações histórico-sociais em que surge, estabelecen-
do, direta ou indiretamente, uma ponte entre ela e os va-
lores do grupo no plano da língua, dos comportamentos e 
da visão de mundo.

4 Os parágrafos a seguir fazem parte de um ensaio sobre a natureza da nar-
rativa que deveria ter sido apresentado como tese de doutorado em Lite-
ratura Brasileira. E nunca foi, por injunções que aqui não vêm ao caso.
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Evidentemente, o sentido, ou direção, em que atua 
esta função política não é único, podendo ser de afirmação 
ou de contestação. Assim, ela se revela tanto na aceitação 
ingênua ou implícita da ordem vigente quanto no ataque 
explícito e panfletário à mesma. E na infinidade de mati-
zes intermediários que podem ocorrer, e de fato ocorrem, 
entre os dois extremos.

Finalmente, o terceiro ponto importante a ser men-
cionado é a forma como se constrói ou se manifesta esta 
função política, podendo ser espontânea, induzida ou cla-
ramente manipulada. A forma espontânea é aquela em que 
um grupo elege, levado simplesmente pelo processo de 
identificação e sem qualquer acordo prévio, uma obra lite-
rária ou um conjunto delas como parâmetro, seja em que 
nível e em que sentido for. A forma induzida pressupõe já 
uma intencionalidade pelo menos implícita – das estrutu-
ras do poder político, é evidente – e o favorecimento desta 
ou daquela obra ou deste ou daquele conjunto de obras 
em detrimento de outras ou de outros. Por fim, a forma 
manipulada é aquela em que ocorre o uso explícito e di-
reto de uma obra literária ou de um conjunto delas como 
instrumento de ação e de luta políticas.

Considerando estes três níveis, os dois sentidos e as 
três formas em suas possibilidades de combinação, longa 
e quase interminável seria a lista dos exemplos de fun-
ção política desempenhada por obras literárias ao longo 
dos séculos – mesmo que estes séculos sejam apenas os 
da tradição ocidental. É conhecido, por exemplo, o amplo 
e profundo papel pedagógico – o que significa abranger 
todos os três níveis citados – desempenhado pela Ilíada 
e pela Odisseia na sociedade grega durante os quatro ou 
cinco séculos que precederam seu apogeu e a importância 
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sociopolítico-cultural dos três grandes dramaturgos ate-
nienses – Ésquilo, Sófocles e Eurípides – no contexto da 
cultura ática.

Muitos outros exemplos podem ser referidos, bem 
menos longínquos, ainda que, talvez, mais modestos. As-
sim, já no início da Idade Moderna, à chamada narrativa 
picaresca e ao D. Quixote de Cervantes coube função es-
sencial na consolidação do castelhano como língua do-
minante e, portanto, como instrumento nada desprezível 
no processo de centralização administrativa e de unifica-
ção da Espanha. Sem contar a influência exercida por esta 
obra de Cervantes no nível especificamente ideológico 
como sátira explícita às novelas de cavalaria e, portanto, 
às velhas e caducas estruturas feudais do país. Quase o 
mesmo, ainda que dentro de outras coordenadas históri-
cas, pode-se dizer de A divina comédia, de Dante, na bai-
xa Idade Média italiana, ou de Shakespeare, na Inglaterra, 
à mesma época de Cervantes.

E quem não conhece o relevante papel desempenha-
do pelo romance russo na segunda metade do século XIX 
e nas duas primeiras décadas do século XX no caldeirão 
ideológico-político da sociedade russa? Ou o uso explíci-
to do chamado realismo socialista como instrumento de 
ação política no período pós-revolucionário?
t A terceira e última função da literatura – e, mais 

uma vez, de toda arte – é aquela que se materializa quando 
a obra entra no sistema de trocas econômicas, passando a 
ter determinado valor no mercado.

Esta função, por mais que alguns ingenuamente a 
ignorem e outros equivocadamente a neguem, sempre 
existiu, assumindo as mais variadas formas, das quais 
são pontos extremos o primitivo sistema de escambo ou  



17

doação – o aedo, cantor, trovador ou repentista que recebe 
alimentação ou algum valor monetário – e o atual e, em 
alguns países, altamente organizado sistema de produção 
de best-sellers descartáveis.

Considerando que, como a primeira, esta terceira fun-
ção da literatura não está diretamente ligada ao tema des-
ta exposição, também ela não será objeto de uma análise 
mais acurada.

A literatura no Brasil
Nas sociedades coloniais do continente americano 

formadas a partir da ocupação ibérica, a posse da terra 
e o domínio da língua – como capacidade retórica, oral 
e, principalmente, escrita – representaram sempre os dois 
mais consistentes e seguros instrumentos de poder ao lon-
go de aproximadamente quatro séculos.

E, quase no alvorecer do terceiro milênio, em não 
poucas regiões do espaço continental o cenário permanece 
ainda inalterado.

Assim foi porque tinha que ser. Nascidas de um 
amálgama de cobiça incoercível e fervor messiânico de 
uma reduzida e empobrecida casta impregnada de ideais 
teocrático-militares (Espanha) e de um ambicioso proje-
to aristocrático-mercantil de expansão (Portugal), estas 
sociedades coloniais permaneceram, fosse por suas pró-
prias características, fosse pela progressiva decadência 
das metrópoles, completamente à margem da revolução 
industrial e de suas consequências nos séculos XVIII e 
XIX. Neste contexto, a terra dos grandes proprietários e a 
ilustração dos burocratas da administração e dos membros 
da Igreja foram sempre os únicos sinônimos de poder.
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Considerando-se que a população era analfabeta em 
sua quase totalidade, é fácil entender por que a casta dos 
letrados desempenhou, ao longo dos séculos, um papel 
histórico e político de tamanha importância. E é fácil en-
tender também por que no Brasil a função política da lite-
ratura adquiriu, ao longo dos séculos XIX e XX, dimen-
são e importância tais que, na história do Ocidente pós- 
-renascentista, talvez só encontrem termo de comparação 
na França da Ilustração e das décadas pós-napoleônicas.

Com efeito, deixando de lado a época colonial pro-
priamente dita,5 quem, com olhar perspicaz e atento, se 
debruçar sobre a história do país logo perceberá a estrei-
ta conexão entre os momentos de vigoroso florescimen-
to da arte literária e os períodos de profundas e rápidas 
mudanças econômicas, sociais, políticas e ideológicas. 
Mais do que isto, perceberá logo também que esta estrita 
conexão não se limita ao elemento temporal, abrangendo 
também – e não raro de maneira explícita – o plano da 
temática e até da forma.

No âmbito deste ensaio, por natureza conciso e ex-
ploratório, não será possível aprofundar a análise do 
tema. Contudo, a ligação entre o que se poderia chamar 
de tensão histórico-social e florescimento artístico-lite-
rário é tão evidente que – entre outros menos importan-
tes – podem ser listados num relance pelo menos seis 
ciclos em que o intenso florescimento da literatura coin-
cide temporal e tematicamente com um momento decisi-
vo da história do país:

5 Nela, como em todas as sociedades proto-urbanas ou mercantil-agrárias, a 
arquitetura é a arte cuja função política adquiriu especial relevo.
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t O nascimento, de um lado, do teatro e da ficção de 
temática urbana que estendem um véu sobre a existência 
do sistema escravista (Almeida, Macedo, Alencar) e, de 
outro, o surgimento de obras fortemente impregnadas de 
uma preocupação nacionalista (Gonçalves de Magalhães, 
Gonçalves Dias, Alencar) coincidem, nas três férteis dé-
cadas de 1840 a 1870, com a formação e a consolidação 
do Império, com a hegemonia dos escravocratas do vale 
do Paraíba do Sul e com a elevação de Rio de Janeiro a 
capital do Sudeste – e do país.
t O extraordinário surto, nas duas últimas décadas 

do século XIX, de uma ficção de temática não apenas so-
cialmente comprometida como também de tom corrosivo 
e demolidor (Machado de Assis, Aluísio Azevedo, Raul 
Pompéia, Adolfo Caminha e, um pouco depois, Lima 
Barreto) e o nascimento de uma lírica engajada (Castro 
Alves, Álvares de Azevedo),6 tão frágil no plano artís-
tico quanto agressiva e altissonante no plano político, 
são o contraponto explícito à desintegração da economia 
agrário-escravista do vale do Paraíba do Sul, ao fim do 
Império e às convulsões republicanas, espasmos de uma 
era que estava a findar.
t A explosão criadora, profundamente renovadora em 

sua concepção não raro anárquica, dos chamados moder-
nistas, em São Paulo, na década de 1920, quando autores 
como Mário e Oswald de Andrade, entre outros, produzi-
ram obras que se transformaram em verdadeiros símbo-
los tanto da desagregração do Brasil antigo, dependente e 
agrário, quanto dos prenúncios do Brasil moderno, indus-
trial e urbano, cuja história então começava.

6 Ver, por exemplo, o poema “Pedro Ivo”.
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t O mais produtivo – se não o mais importante – ciclo 
da ficção brasileira que se inicia em 1928 com A baga-
ceira (José Américo de Almeida) e que foi chamado de 
romance de 30 se caracteriza por obras-primas7 que retra-
tam, de forma vigorosa e sob uma óptica realista e críti-
ca, as regiões agrárias próximas do litoral, apresentando 
uma nova face da nação num momento em que, não por 
mera coincidência, a Revolução de 30 significava o fim da 
hegemonia do Sudeste cafeeiro, a reintegração negociada 
das províncias periféricas ao núcleo do poder central, o 
nascimento do moderno Estado Nacional brasileiro, polí-
tica e administrativamente centralizado, e a industrializa-
ção planejada e/ou induzida.
t O aparecimento, na década de 1950, do movimento 

dito concretista (os irmãos Campos, Décio Pignatari etc.), 
com seu quase folclórico – e provinciano! – cosmopoli-
tismo à outrance, e a publicação de Grande sertão: vere-
das, a primeira de uma série de obras-primas de ficção de 
temática caboclo-sertaneja,8 simbolizam com perfeição o 
processo bifronte que marca aquela época: de um lado, a 
busca nervosa pela industrialização acelerada e pela inte-
gração do país no macrossistema capitalista internacional 
e, de outro, a marcha rumo à conquista do vasto hinter-
land, de economia secularmente estagnada ou completa-
mente inexplorado.
t Os ficcionistas e as obras que nas décadas de 1970/80 

pululam como fungos por todos os espaços urbanos da 
região litorânea e que revelam, tanto no conteúdo quanto 

7 O tempo e o vento, São Bernardo, Terras do sem-fim, Fogo morto, Ban-
güê, O quinze, Estrada nova, Vidas secas etc.

8 O coronel e o lobisomem, A pedra do reino, Os Guaianãs, Sargento Getú-
lio e Chapadão do Bugre.
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na forma, mundos em crise, estilhaçados e sem norte são 
produto e ao mesmo tempo parte indissociável do caos 
institucional, da violência política e da desintegração da 
ética pessoal e familiar resultantes da liquidação da era 
populista, da obsolescência dos mecanismos tradicionais 
de poder e do vertiginoso processo – via modernos meios 
de comunicação, produção e transporte – de consolidação 
e homogeneização definitiva do Brasil urbano, industrial 
e capitalista, marcado agora já não mais pelo domínio da 
letra mas pelo da imagem.

Era uma vez a literatura...
José de Alencar, em 1872, em seu prefácio a So-

nhos d’ouro, afirmou que a literatura é “a alma da Pá-
tria...”, sublinhando assim, no tom próprio da época, a 
evidência de que toda arte carrega em si, transmutada em 
símbolos, a história da comunidade em que nasce.

Com efeito, segundo o que se pode observar nos seis 
ciclos tosca e sinteticamente delineados acima, a função 
política da literatura assumiu no Brasil, ao longo de um 
século e meio, importância e profundidade tais que ela, a 
literatura, erigiu-se soberana como espelho e imagem da 
nação, detectando e registrando o pulsar do corpo social 
e, circularmente, sobre ele influindo de maneira por ve-
zes direta e decisiva.

Numa sociedade basicamente agrária, na qual uma 
numericamente minúscula elite proprietária e/ou letrada, 
concentrada em alguns núcleos urbanos da costa, deti-
nha o poder sobre uma absoluta maioria de analfabetos e 
semianalfabetos, não é de admirar que assim tenha sido.
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Mas já não é. Lento e quase imperceptível no início, 
o processo de erosão que faria vir abaixo o pedestal sobre 
o qual a literatura reinava absoluta já pode ser captado na 
década de 1920, quando, no meio da avalanche dos textos 
ditos modernistas, a pintura – como que prenunciando a 
natureza da ameaça – reivindicava timidamente ter reco-
nhecida sua capacidade de também ser espelho e imagem 
da nação.

Nas três décadas seguintes, com o avanço da indus-
trialização e a progressiva urbanização do país e com a 
consequente ampliação do ensino em todos os níveis, a 
alfabetização perdeu sua aura de privilégio mas a litera-
tura continuou restrita aos círculos da elite proprietária 
e/ou letrada, preservando assim a exclusividade de ser 
espelho e imagem da nação.

O surgimento e a popularização do rádio e do cinema 
em nada alteraram o cenário. É verdade que o primeiro 
foi veículo de divulgação, através da música, de alguns 
grandes líricos “populares”, em particular cariocas, e o 
segundo teve rápido e intenso florescimento, atingindo 
ambos, se não a totalidade, pelo menos parte conside-
rável da população urbana de então. Mas eram meios 
de massa – na precisa definição norte-americana –,  
e a velha elite proprietária e/ou letrada estava deles au-
sente ou permanecia a eles indiferente. Tanto é verda-
de que a lírica “popular” carioca nunca foi considerada 
literatura e o cinema produziu, com exceções tão raras 
que podem ser desconsideradas, apenas comédias e/ou 
paródias de filmes norte-americanos, com temas sem-
pre inconsequentes e popularescos. Literatura ainda era 
outra coisa...
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Mas as mudanças avançavam em ritmo acelerado e 
os velhos diques já não podiam mais conter a avalanche 
dos novos tempos. O estouro ocorre com o surgimento, na 
década de 1960, do cinema novo, da bossa nova, da can-
ção de protesto e do tropicalismo, movimentos que sina-
lizavam a presença de uma nova elite artística/intelectual 
urbana, não-tradicional e pós-letrada, disposta a intervir 
no processo político-cultural utilizando-se dos novos ve-
ículos e adequando-se rapidamente à nova era, a era dos 
mass media. Ou, em outros termos, ao novo Brasil urbano 
e industrial que então surgia. Eis aí o ângulo mais fecundo 
e adequado para analisar em profundidade tais movimen-
tos, objetivo, porém, que não é o deste ensaio.

No que tange à literatura, foi naquela década que ela re-
cebeu a primeira estocada mortal. Decididamente, ela per-
dera o privilégio de ser, solitariamente, espelho e ima-
gem da nação. Outros atores haviam irrompido no palco 
para reivindicar e desempenhar tal função.9

Mas o pior ainda estava por vir, pois é na década seguin-
te que ocorre o golpe definitivo. A montagem do sistema de 
telecomunicações, que se estende como uma teia por todo o 
país, a criação das grandes redes de televisão e a consolida-
ção das telenovelas – assistidas por dezenas de milhões de 
pessoas de todas as faixas econômicas, sociais, culturais e 
etárias e transformadas no novo espelho e na nova imagem 
da nação – liquidaram a importância da função política da 
literatura, relegando-a a lembrança de um passado histori-
camente remoto, ainda que cronologicamente recente.

9 Este artigo estava redigido há cerca de meio ano, quando, na edição de 
27/7/94, a revista Veja, em matéria sobre a novela Pátria minha, de Gil-
berto Braga, trouxe como título a seguinte frase: A cara do país no espe-
lho da TV.
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Este foi um processo traumático. Em primeiro lugar 
porque, no plano do que se convencionou chamar de pata-
mar tecnológico, o salto deu-se de forma repentina e vio-
lenta, configurando uma queima de etapas que em poucos 
anos destruiu, subverteu e transformou uma sociedade 
predominantemente agrária e ágrafa e parcialmente primi-
tiva, jogando-a bruscamente na era das comunicações ins-
tantâneas, da globalização dos mercados, do computador 
e da biotecnologia. Neste contexto,10 não apenas a função 
política da literatura praticamente desapareceu como tam-
bém, por decorrência, se esfumou no ar a função social 
dos literatos do litoral, a qual tinha por base o domínio 
da informação difundida através da letra numa sociedade 
pré-industrial.

Em segundo porque – erodindo o privilégio da letra 
e dos letrados – a imagem da televisão universalizou e 
democratizou a informação, provocando tal impacto e 
gerando tais mudanças que se tornava secundário o fato 
de que ela o fizesse, não raro, de forma superficial e des-
torcida. Não foi mero acaso que na década de 1970 escri-
tores, artistas e intelectuais – principalmente os medío-
cres! – demonstrassem tanta resistência e tanto desprezo 
pela televisão e pelas novelas... Limitados, certamente, 
mas não totalmente estúpidos, eles percebiam instintiva-
mente de onde vinha a ameaça a seus privilégios secu-
lares, próprios de uma sociedade pré-industrial compos-
ta majoritariamente de analfabetos e semianalfabetos.  

10 Em termos precisos e rigorosos, não é a função política da literatura que 
desaparece. Esta função é parte intrínseca de qualquer produção artística, 
não podendo, portanto, ser eliminada. O que fica reduzida ou se torna 
praticamente nula é a importância desta função política.
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“Era uma vez a literatura...” tornava-se a partir daí uma 
espécie de estribilho a perturbar o sono até então tran-
quilo dos literatos e seus assemelhados...

É indiscutível que, mesmo na era da imagem e dos 
mass media, a literatura preservará, como toda arte, sua 
função de símbolo e documento do passado e desempe-
nhará – enquanto a Humanidade for a mesma – o papel 
pedagógico que sempre a caracterizou, não apenas no sen-
tido restrito da sala de aula mas principalmente no sentido 
amplo e universal de instrumento de aquisição de conhe-
cimento e de diferenciação da elite em relação à massa, 
mantendo-se, pois, como relicário da língua e como um 
espelho monumental do passado da nação.

Por outra parte, a função econômica da literatura – 
principalmente da ficção – tende a crescer e a destacar-se 
cada vez mais, profissionalizando e enriquecendo auto-
res talentosos – de permeio com outros nem tanto! – e 
transformando-se em instrumento de acumulação de ca-
pital para editores atilados e com visão empresarial. Afi-
nal, mesmo na era da imagem, o hábito de se ler uma boa 
história não desaparecerá tão cedo...

Mas a literatura já não é e jamais será novamente a 
“alma da Pátria...” E expressar a nostalgia de uma épo-
ca morta é a derradeira função dos literatos brasileiros do 
passado. A História não perdoa e só eles não sabem que 
deixaram de existir. E que não terão herdeiros...

(1994)


