
 

 
 
 
 
 
 
 
São Luís – 27 e 28/04 (terça e quarta) – Centro de Cultura Popular Domingos 
Vieira Filho 
  
Evento: Mini-curso Rumos Literatura 
 
terça 27 
14h30 às 19h 
 
Literatura na era digital, com Heloisa Buarque de Hollanda 
As novas tecnologias e a internet estão impactando de forma radical as formas de se 
fazer e de se pensar a criação literária, a autoria, a leitura e até mesmo o futuro do livro. 
Este mini-curso vai abordar algumas dessas questões já presentes no dia a dia dos 
escritores e na atuação dos leitores e editores.   
 
 
quarta 28 
14h30 às 19h 
 
Crítica & ficção no Brasil: uma leitura do presente, com Flávio Carneiro 
O propósito do curso é discutir algumas questões sobre o exercício de uma crítica 
literária que se arrisca a falar não apenas de obras e autores canônicos mas do que está 
sendo produzido hoje no Brasil na área de ficção. Os princípios norteadores dessa 
crítica, seus critérios, seus recortes são alguns dos pontos tratados, juntamente com a 
apresentação de um mapeamento da ficção brasileira atual. Mais informações logo 
abaixo. 
 
 
Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho – Auditório Rosa Mochel | Rua 
do Giz, 205, Praia Grande – São Luís - MA |  
www.culturapopular.ma.gov.br/centrodecultura.php 
 
 
cursos gratuitos (50 vagas) 
 
inscrição por email 
rumos.sl@gmail.com 
 

Certificados para quem cumprir ao menos 75% da carga horária 

 
 
  



 

 
Sobre os ministrantes 
 
Flávio Carneiro (Goiânia, GO) é escritor, roteirista, crítico literário, professor de 
literatura da UERJ e autor de doze livros, entre contos, romances, crônicas, ensaios e 
novelas para crianças e jovens. Escreveu também dois roteiros para cinema. Seus livros 
mais recentes são o romance A Confissão e o livro de crônicas Passe de Letra: futebol & 
literatura, ambos publicados pela Rocco. 
  
Heloisa Buarque de Hollanda (Ribeirão Preto, SP), é escritora,  professora de teoria 
crítica da cultura da UFRJ,  coordenadora do Programa Avançado de Cultura 
Contemporânea, Diretora da Aeroplano Editora Consultoria Ltda, e Curadora do Portal 
Literal. É autora de livros como: Impressões de Viagem , O Feminismo como Crítica da 
Cultura , Guia Poético do Rio de Janeiro e Enter, uma antologia digital. 
 
 
Sobre os mini-cursos 
 

Crítica & ficção no Brasil: o risco do presente (I) 
Flávio Carneiro 

 
É arriscado falar do presente. De um modo geral, a crítica literária evita as obras 

recém-saídas do forno, sobretudo quando se trata de livros de autores iniciantes, preferindo 
tratar de escritores cuja fortuna crítica já esteja constituída ou a meio caminho de se 
constituir.  

Acredito que a explicação para isso esteja num princípio equivocado, o de que é 
necessário um distanciamento do crítico para se avaliar com pertinência determinada obra, e 
que tal distanciamento só seria possível com o passar do tempo, quando, baixada a poeira, 
se possa ver com mais clareza o que a obra de fato é.  

Entre nós, a defesa desse distanciamento deriva provavelmente da voga positivista 
das últimas décadas do século XIX, quando de fato se instaura no Brasil o que chamamos 
de história da literatura, que por sua vez seria um ramo da história geral.  

Ora, para a história tradicional, um pressuposto básico é justamente o do 
distanciamento. O historiador seria, como um cientista, aquele ser dotado de instrumental 
teórico e de isenção necessários à devida observação do objeto analisado. Por trás desse 
pressuposto estaria uma premissa equivocada: a de achar que o analista não interfere no 
processo de análise do objeto, ou seja, de que é possível uma análise isenta, imparcial. O 
próprio fato, porém, de se colocar na mira do microscópio um elemento qualquer já 
interfere diretamente na feição desse elemento. Não há imparcialidade, toda análise é 
necessariamente parcial.  

Machado de Assis sabia muito bem disso ao escrever uma novela que encena, de 
forma irônica, a utopia cientificista do analista imparcial, do cientista puro, para quem a 
ciência não sofre intervenções do mundo externo, sendo ela mesma um mundo à parte. Em 
O Alienista, o grande alienado é exatamente aquele que não consegue enxergar a limitação 
humana diante do mistério, acreditando ingenuamente que se pode chegar a respostas exatas 
quando se trata do comportamento do indivíduo em sociedade.  

Nossos primeiros historiadores da literatura, que foram também nossos primeiros 
críticos, no final do século XIX, seguiram à risca esse fundamento. O modo de 
funcionamento da história literária se espelhava, como disse, no da história geral, que partia 
de princípios em certa medida oriundos das novas ideias deterministas – daí, por exemplo, 
se pensar na literatura como um processo evolutivo, a história dividindo com a ciência 
naturalista (via Darwin) praticamente os mesmos fundamentos teóricos.  



 

A se acreditar nesses princípios, o historiador, o crítico e mesmo o ficcionista 
seriam como o modelo de cientista preconizado pela filosofia positivista: uma máquina de 
pensar, postada em seu laboratório e capaz de decifrar os enigmas do universo. É de Émile 
Zola, grande mestre do naturalismo na literatura e no teatro, a tese, expressa no texto “O 
romance experimental”, de que o narrador deveria se comportar como um médico – mais 
especificamente, um médico chamado Claude Bernard –, narrando de forma a materializar, 
no papel, o seu processo de análise do comportamento humano.  

O crítico, então, entraria nesse jogo com a falsa perspectiva de que, além de ser um 
analista isento, imparcial, teria também a última palavra sobre o objeto analisado. Por trás 
da defesa de uma necessária isenção do analista, estaria o pressuposto de que este analista 
teria a última palavra sobre o objeto analisado, considerando-se que ele, analista, reuniria 
em si todas as condições para ser o indivíduo que, como um Sherlock Holmes (não por 
acaso o protótipo do homem moderno da virada do século XIX para o XX), detecta e 
soluciona o problema. Lembremos que a palavra detetive vem do inglês detective, que por 
sua vez deriva do radical grego tec, que significa cobrir. Ou seja, o detetive é aquele que 
descobre. Enquanto se sentir como um Sherlock – cujos conhecimentos eram de base 
científica, sobretudo na área de química –, o crítico literário certamente vai defender a tese 
do distanciamento e aí toda crítica do presente parecerá coisa menor, de diletantes ou de 
críticos pouco sérios.  

Agora, o que se deve pensar é que o crítico não é um cientista. Nem o cientista é tão 
cientista assim, pelo menos nessa acepção do termo. Sabe-se hoje que a própria ciência revê 
constantemente seus métodos e há algum tempo defende a tese da parcialidade do 
observador. A chamada Nova História faz o mesmo, a partir da década de 1930, e a própria 
história da literatura vem se reformulando, na esteira das ideias de Jauss, por exemplo, 
surgidas no final dos anos 1960.  

O crítico literário deveria também seguir por esse caminho, assumindo sua 
parcialidade. E assumindo também que está diante de um objeto vivo, o texto literário. A 
defesa do distanciamento pressupõe também isso, que passado algum tempo o seu objeto – 
texto literário – vai estar, digamos, inerte, pronto para ser analisado. Mas nenhum texto 
literário de qualidade é inerte, morto. Quanto melhor ele for, mais vivo estará. 

Chegamos então a um princípio metodológico que vai guiar nossas discussões 
durante o curso: o texto é um objeto vivo e seu analista também. Nem o texto vai estar à 
disposição do crítico, como um animal morto a ser dissecado em laboratório, nem o crítico 
vai estar usando luvas esterelizadas ao tocar seu objeto. O crítico é, antes de mais nada, um 
leitor. E o leitor é sempre parcial.  

Entendido dessa forma, o exercício da crítica não seria o de dizer se determinada 
obra chegou para ficar ou não. O trabalho do crítico seria o de ler, com seu próprio 
instrumental teórico, sua imaginação e mesmo com uma dose de intuição, o texto literário, e 
em seguida escrever sua leitura, fundamentada teorica e historicamente, mas pessoal e 
instável, sujeita a contestações e a reformulações futuras.  

No caso específico de um mapeamento da ficção brasileira atual, que será 
apresentado no curso, é importante se dar conta, antes mesmo de começar o trabalho, de que 
se vai traçar não o panorama da ficção brasileira no presente mas um panorama dessa 
ficção. E que o fato de estar lidando com um objeto sinuoso não é um problema mas antes 
uma condição inerente a toda crítica literária, que deve estar ciente de que, assim como 
acontece com a própria literatura, seu campo de ação não é o das certezas mas o da dúvida.  

A metodologia desse mapeamento, seus critérios de escolha de obras e autores, seu 
ponto de partida, sua proposta de chegada serão apresentados mais detalhadamente no 
curso, que está montado a partir de dois eixos intercambiáveis: uma discussão sobre o que é 
o exercício da crítica, em especial quando se trata de falar de autores novos e consagrados 
produzindo no presente, e um panorama de nossa ficção na atualidade, com o delineamento 
das diversas tendências.  



 

Desde já, no entanto, é possível adiantar alguns desses aspectos. Acho importante, 
por exemplo, reafirmar que tal mapeamento é mais eficaz se mesclar autores estreantes com 
aqueles que já apresentam uma vasta obra e os que publicaram dois ou três livros. O 
panorama literário de um país não se faz apenas do cânone, tampouco das chamadas “novas 
gerações”, mas do diálogo entre esses autores, com visões de mundo e com leituras 
particulares, muitas vezes em tensão.  

Também seria importante deixar claro que não se deve privilegiar, no mapeamento, 
apenas as obras representativas das mais diversas tendências. Ao critério da amostra 
representativa, deve-se aliar também o da qualidade literária, entendida – e aqui reiteramos 
a perspectiva parcial do crítico – a partir de alguns traços que serão apresentados e 
discutidos no curso, como o espaço deixado para a intervenção do leitor na construção dos 
sentidos do texto e o trabalho de linguagem com elementos constitutivos do gênero 
narrativo (em especial: narrador, personagens, enredo), além do domínio apresentado pelo 
escritor em relação ao formato escolhido (conto, romance, novela) ou mesmo pela proposta, 
se for o caso, de atravessar os limites desses mesmos formatos.  

Cabe também ao pesquisador, que nesse tipo de trabalho assume as funções de 
crítico e de historiador da literatura, delimitar seu recorte temporal – o que ele chama de 
contemporâneo? – e situar para o leitor as obras selecionadas, apontando o lugar ou os 
lugares possíveis de inserção de cada obra no campo mais amplo da tradição literária, 
sobretudo a brasileira.  

 
 

Crítica & ficção no Brasil: o risco do presente (II) 
Flávio Carneiro 

 
Falar da ficção brasileira produzida no século XXI é falar também da obra de nossos 

ficcionistas dos séculos XIX e XX. E isto por dois motivos.  
O primeiro é que em literatura, como de resto em toda atividade cultural, não se 

pode trabalhar com períodos estanques, rigidamente delimitados por datas e relações de 
autores e obras, com marcos de início e término, como se fez e em alguns casos ainda se faz 
nos estudos de literatura com base nos chamados “estilos de época.”  

Em segundo lugar, porque a ficção brasileira é relativamente recente, se comparada, 
por exemplo, com a poesia, que remonta ao século XVII. Nossa prosa ficcional tem início 
em meados do século XIX. Noutras palavras, a ficção no Brasil nasce já na modernidade. 
Modernidade que se revela seja pelas propostas românticas de criar, através do romance, 
uma narrativa ligada a certa ambiência cultural urbana, sobretudo a do Rio de Janeiro, seja 
pelo modelo naturalista, buscando uma atualização literária – em relação à Europa – em 
consonância com as novas correntes do pensamento, em especial os de base cientificista. E, 
claro, considerando ainda as inovações empreendidas por Machado de Assis, que se recusa 
a enquadramentos numa ou noutra escola, alçando voos que o aproximam, aliás, do que será 
produzido no final do século XX e na atualidade.  

A ideia de uma ficção antenada com o mercado e com compromissos com o 
entretenimento, via folhetim, é um dos pontos que liga a narrativa brasileira do século XIX 
à do século XXI. Não é verdade que apenas hoje o escritor tenha se dado conta de que faz 
parte de uma rede cultural complexa. Nossos primeiros ficcionistas já tinham consciência 
disso e os melhores dentre eles sabiam – como o sabem os bons prosadores atuais – que se 
pode escrever com um olho na sofisticação literária e outro no mercado, com vistas a 
atender não apenas ao crítico como também ao leitor comum, que busca num romance uma 
boa dose de entretenimento.  

Uma das propostas deste curso, como já fica sugerido, é a de pensar nossa ficção 
como um grande movimento, espécie de fluxo contínuo marcado por momentos específicos, 
que se esbarram às vezes pela forma do embate, às vezes pela do diálogo. Assim, por 



 

exemplo, um dos modos de se entender a ficção brasileira hoje é a de buscar pontos de 
contato e de distanciamento com a proposta das primeiras gerações modernistas, a da 
década de 1920, centrada em São Paulo, e a seguinte, com foco no Nordeste. E, indo além, 
ver até que ponto a ficção produzida nesses períodos utópicos (para usar um conceito de 
Haroldo de Campos) teria a ver com o que se produz hoje. O que poderia haver de comum 
entre os ficcionistas atuais e os modernistas, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, 
Graciliano Ramos? Ou até que ponto os escritores, hoje, estariam mais distantes das ficções 
vanguardistas da primeira metade do século XX do que da prosa praticada na virada do 
século XIX, com Lima Barreto, João do Rio e, sobretudo, Machado?  

Nesse sentido, fica talvez mais produtivo trabalhar conceitos como os de 
originalidade e cópia, por um lado, e tradição e ruptura, por outro, a partir do modo como 
cada período lida com a ideia de invenção literária. O que é ser inventivo, nos tempos do 
folhetim? O que é criar uma obra original para os padrões modernistas? O que significa a 
invenção, o que é invenção para os ficcionistas dos últimos trinta anos no Brasil, que 
começaram ou continuaram a escrever no período pós-ditadura militar?  

Este, aliás, é outro aspecto do curso: ao se fazer um mapeamento da ficção brasileira 
atual, buscando delinear e entender um pouco melhor suas diversas tendências, não se 
pretende pensar apenas a produção dos novos autores. O mapa é um pouco mais amplo e 
tenta – sabendo de antemão que se trata de tarefa, obviamente, limitada – apresentar um 
panorama que inclua também autores que, tendo começado a produzir em décadas 
anteriores, continuam produzindo e, assim, dando sua contribuição, juntamente com os 
novos, para a configuração de um perfil da nossa ficção na atualidade.  

Ficção, esta, que tem sido marcada não apenas pela diversidade em si, como alguns 
pesquisadores já observaram, mas pela convivência relativamente pacífica dentro da 
diversidade. Há vários caminhos a seguir e nenhum deles chega a ser de fato excludente em 
relação a outro ou outros.  

Ainda hoje a predominância é a da temática urbana, mas mesmo isso tem se 
modificado. Se há, de um lado, ficcionistas que fazem do caos das grandes cidades não 
apenas cenário mas matéria-prima de suas produções, de outro temos autores que elegem 
como palco (ou bastidores) pequenos lugares, cidades reais ou imaginárias, fora dos grandes 
centros urbanos.  

Decorrência direta dessa espécie de retorno ao primitivo, ao ambiente rural do país, 
seria um outro traço digno de nota: a retomada de um tipo de narrador clássico, pré-
moderno, pouco afeito às experimentações de linguagem que marcaram tantos as 
vanguardas coletivas de meados do século passado quanto a de autores que, embora não 
fazendo parte de grupos de combate no campo literário, também investiram numa 
linguagem de choque, como Guimarães Rosa e Clarice Lispector.  

O fantástico, gênero sempre marginal em nossa história literária, ocupa espaço de 
destaque na ficção brasileira dos últimos anos, não só pela narrativa levada a cabo por 
novos autores, desconfiados do primado do documento, do apego ao relato documental que 
receberam de décadas e décadas de ficção engajada social ou politicamente, como também 
pela obra de autores consagrados, que vez ou outra enveredam pelo insólito.  

Fenômeno curioso é também a presença marcante de outro gênero pouco cultivado 
entre nossos escritores, pelo menos os canônicos, o gênero policial. Na esteira de Rubem 
Fonseca, os anos 1980 presenciaram uma verdadeira explosão da narrativa policial, 
angariando adeptos em áreas diversas. Há mais de uma forma de se explicar o fato e uma 
delas seria a da retomada, no período pós-ditadura militar, de uma literatura menos 
envolvida com posições políticas ou com estéticas de choque, resultando, dessa retomada, 
uma ficção que busca trazer de volta certas estratégias de entretenimento utilizadas por uma 
narrativa excluída do cânone. É o caso da narrativa policial, que em muitos casos, como o 
do próprio Rubem Fonseca ou de Luis Fernando Verissimo e Luiz Alfredo Garcia-Roza, 
partem para o jogo da reescritura, numa estratégia que retoma, de forma original, modelos 



 

mais populares, como os de Conan Doyle e, sobretudo, Dashiell Hammett, e de autores 
mais sofisticados, como Edgar Allan Poe e Jorge Luis Borges.  

Esse investimento na reescritura talvez seja o que de mais interessante se percebe na 
ficção brasileira dos últimos trinta anos e que já aparece em obras do início dos anos 1980, 
como O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, de Sérgio Sant’Anna, e Em 
Liberdade, de Silviano Santiago. São, os dois livros, emblemáticos no sentido de que 
apontam para as ricas possibilidades de se trabalhar não com a reescritura paródica, como 
no modernismo, mas com a reescritura do pastiche, proposto como releitura crítica e 
criativa, ao mesmo tempo de homenagem e superação do modelo.  

Há também uma série de outras vertentes, como a das experimentações no campo da 
história curta (os minicontos), a retomada do chamado “romance histórico” – presente na 
nossa ficção desde os românticos – e o investimento num formato pouco cultivado entre 
nós, colocado entre o conto e o romance: a novela. Isso sem contar as variadas formas de 
intertextualidade, a ficção dialogando com as linguagens do ensaio, da televisão, das 
histórias em quadrinhos, da publicidade, da mídia em geral, da internet.  

São estes os principais aspectos a serem tratados no curso, sempre numa perspectiva 
comparada, com ênfase na narrativa brasileira dos anos 1980 à atualidade e com a indicação 
de obras e autores contemporâneos representativos de algumas das tendências atuais, de 
modo que os participantes possam ter, ao final, uma visão panorâmica de como se 
constituiu e como se apresenta hoje nossa prosa de ficção.  

 
● 

 
Sugestões de leitura 
 
Contemporâneos: expressões da literatura brasileira no século XXI, de Beatriz Resende. Rio de Janeiro: 
Biblioteca Nacional/Casa da Palavra, 2008.  
A autora tem se destacado como referência na área de estudos da ficção brasileira recente. 
Aqui, ela reúne ensaios diversos sobre autores e obras, além de incursões por temas gerais, 
como o da relação entre literatura e cidade.  
 
Rumos da crítica, org.: Maria Helena Martins. São Paulo: SENAC/Instituto Itaú Cultural, 2007.  
Reunião de ensaios sobre a crítica na contemporaneidade, abarcando literatura, jornalismo, 
televisão, arte e filosofia, escritos por Jacques Leenhardt, Gerd Bornheim, Benedito Nunes, 
Marcelo Coelho, Eugênio Bucci e Lucia Santaella. Sugiro em especial, para o nosso curso, a 
leitura do artigo “Crítica literária no Brasil, ontem e hoje”, de Benedito Nunes.  
 
No país do presente: ficção brasileira no início do século XXI, de Flávio Carneiro. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2005.  
O livro começa com um ensaio sobre a ficção brasileira no século XX, que serve de orientação 
ao leitor para uma melhor compreensão do mapeamento apresentado a seguir: 65 resenhas 
críticas de obras de ficção brasileira publicadas entre 2000 e 2004, de autores novos e 
consagrados.  
 
Literatura Brasileira Hoje, de Manuel da Costa Pinto. São Paulo: Publifolha, 2004.  
O crítico literário e jornalista discorre brevemente sobre a obra de 60 escritores – 30 
ficcionistas e 30 poetas –, traçando um panorama do que tem sido feito na literatura brasileira 
atual.  
 
O Livro do Seminário, organizado por Domício Proença Filho. São Paulo: L.R. Editores, 1983. 
Reunião de ensaios de autores diversos, apresentados na Bienal Nestlé de Literatura de 1982, 
numa reflexão sobre a poesia e a prosa brasileiras do século XX. Sugiro a leitura de 3 artigos: 



 

“A modernidade no romance”, de João Alexandre Barbosa, “Reflexões sobre o moderno 
romance brasileiro”, de Benedito Nunes, e “Fechado para balanço”, de Silviano Santiago. 
 
  

 
 

 


