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Mesmo quando lemos o livro científico mais técnico ou o mais 

abstrato dos livros de filosofia, podemos encontrar uma frase que 

inesperadamente serve de estímulo à fantasia figurativa. 

 

Italo Calvino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo 

 

A crescente expansão dos terrenos de atuação da crítica literária, que se constitui num 

primeiro momento em torno da noção de uma literatura autônoma, tem refletido não só a 

inconsistência de uma análise fechada dentro dos limites do texto literário como também, a 

instabilidade de valores tidos como propriamente literários, que determinavam toda distinção 

entre aquilo que pertencia e aquilo que não pertencia à literatura, sendo essa, a única 

fornecedora de matéria-prima para a sua ciência, e a sua única referência formal. Quando 

Josefina Ludmer escreve o artigo “Literaturas pós-autônomas” e inverte o raciocínio que 

sustentava à independência da prática literária em relação à cultura e à economia, o faz não no 

sentido de anunciar o fim dessa prática e/ou da racionalidade crítica que nasce dentro dessa 

tradição, mas, pelo contrário, para anunciar o conceito de realidadeficção como a atual 

possibilidade que qualquer tipo de escritura tem de ser lida como literatura. Tomando essa 

inversão como ponto de partida, proponho a identificação de indícios que apontem para a 

interdependência de aspectos críticos e ficcionais e seus pontos de interseção, nas escrituras 

contemporâneas, as quais Ludmer chama de Literaturas pós-autônomas.  

 

 

Palavras chave: Apropriação; Memória; Especulação. 

 

 

Resumen 

 

La cresciente expansión de los ambitos de actuación de la crítica literaria, que si constituye 

en principio alrededor de la noción de una literatura autónoma, ha reflejado no sólo la 

inconcistencia de um análisis cerrado dentro de los limites del texto literario como también, 

la instabilidad de valores considerados propiamente literarios, que determinaban toda 

distinción entre lo que pertenecía y lo que no pertenecía a la literatura, siendo ella, la única 

proveedora de materia-prima para su ciencia, y su única referencia formal. Cuando Josefina 

Ludmer escribe el artículo “literaturas pós-autónomas” y invierte el raciocinio que sostenía 

la independencia de la practica literaria respecto a la cultura y a la economia, lo hace no en 

el sentido de anunciar el fin de esa practica y/o de la racionalidad crítica que nace dentro de 

esa tradición, sino, al contrario, para anunciar el concepto de realidadficción como la actual 

posibilidad de que cualquier escriptura sea leída como literatura. Haciendo de esa inversión 



mi punto de partida, propongo la identificación de indicios que apunten para la 

interdependencia de aspectos críticos y ficcionales y sus puntos de intersección, en las 

escripturas contemporáneas, las cuales Ludmer llama literaturas pós-autónomas. 

 

 

Palabras claves: Apropiación; Memoria; Especulación. 
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Prefácio 

 

 As discussões contemporâneas sobre o estatuto da ficção e as relações que essas vêm 

estabelecendo entre os seus modos e suas condições de enunciação a partir de um uso político 

de suas formas, podem encontrar nas entrevistas e na obra ensaística de Ricardo Piglia, uma 

entrada para se pensar de que maneira as sociedades sem Estado, por meio do “poder 

outorgado ao uso narrativo da linguagem [...]” (Piglia, 2000, p. 128), se opunham à 

civilização, onde “a ficção aparece como antagônica ao uso político da linguagem” (Ibidem, 

p. 129).  

  Em Crítica e ficção, reunião de entrevistas concedidas por Piglia predominantemente 

durante a década de 1980 a diversos periódicos, publicada em forma de ensaios em 1986, a 

literatura argentina desde sua origem até El Facundo de Domingo Sarmiento aparece 

distanciada do debate político. “A ficção aparece como uma prática feminina, ou melhor, uma 

prática antipolítica” (Ibidem, p. 129). Ainda segundo Piglia, essa distância é anulada a partir 

da publicação de Museu do romance da Eterna
1
 de Macedonio Fernández, que muito longe de 

limitar-se dentro de uma ideia de literatura social, serve de referência para toda uma nova 

geração de escritores argentinos no Século XX. “Macedonio é a antítese de Sarmiento. [...] 

Une política e ficção. [...] A utopia do Estado futuro se funda agora na ficção e não contra ela. 

Porque há romance há Estado. Isso diz Macedonio” (Ibidem, p. 129). A utopia do Estado 

futuro de Macedonio, de fato, se transforma no projeto da fundação de uma comunidade em 

uma ilha do Paraguai e segundo Piglia toda a obra de Macedonio pode ser lida como uma 

crônica dessa sociedade utópica.  

 É a relação entre romance e Estado que vem de Macedonio, filtrada pela leitura 

marxista que se converte em uma crítica materialista, “[...] a única capacitada a decifrar a 

produção e os contratos sociais que se interpõem entre um texto e sua leitura [...]” 
2
 (Wolff, 

2009, p. 123), que vai fazer com que Piglia investigue “[...] as relações entre literatura e 

dependência, tomando por eixo a tradução ‘como modo de apropriação e gênese de valor’” 

(Ibidem, p. 123). É também partindo da leitura do escritor e dramaturgo Bertolt Brecht, que 

Piglia irá identificar nas convenções que regem os valores da crítica, o “‘gosto’ estético” 

como “[...] sublimação da capacidade aquisitiva” (Ibidem, 117). Ou seja, para Piglia a crítica 

literária ocultava a luta de classes que estaria em jogo na literatura como um campo material, 

em favor de uma leitura imanente do texto literário.  

                                                           
1
 Todas as traduções apresentadas neste texto são de minha responsabilidade. 

2
 O enunciado faz parte da resposta de Piglia à pesquisa sobre crítica literária da 28ª edição de Los Libros de 

setembro de 1976. 
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 É de Brecht que chega até Piglia a leitura da crítica literária como uma variante do 

gênero policial. Se por um lado Deleuze proclama o óbito do romance policial no capítulo 

“potências do falso” de Imagem-tempo, trazendo a leitura de Brecht por um viés que passa 

pelo entendimento de que o objetivo da investigação não é a busca pela “verdade”, mas o 

estabelecimento de uma lógica de compensação de erros que por possuir sua própria 

dimensão, permite à sociedade forjar um equilíbrio, por outro, a partir dessa mesma relação 

proposta por Brecht e passada por Deleuze, Piglia enxerga o “delito” como centro das 

relações de poder na sociedade capitalista, e é por esse motivo que dedica suas atenções à 

publicação de “vinte e oito livros exclusivamente norte-americanos” (Ibidem, p. 109) da 

“Série Negra” do gênero policial, por encontrar em tal série um manejo da realidade que julga 

materialista, manejo esse o qual procura incorporar a uma crítica literária também 

materialista, cujas bases atribui às evoluções que Tinianov propõe a partir da noção de 

mudança de função literária atrelada às evoluções social e histórica, que num primeiro 

momento apresenta-se como ruptura ao paradigma formalista de análise do texto literário.  

 Em oposição ao romance policial clássico inglês, cujas regras “[...] se afirmam, 

sobretudo no fetiche da inteligência pura [...]”, onde “[...] valora-se antes que qualquer coisa a 

onipotência do pensamento e a lógica imbatível dos personagens encarregados de proteger a 

vida burguesa” (Piglia, op. cit., p. 68), e que segundo Piglia foi difundido com grande eficácia 

por Jorge Luis Borges, que “[...] buscava criar uma recepção adequada para seus próprios 

textos e tratava de fazer conhecer um tipo de relato e de manejo da intriga que estava no 

centro de sua própria poética [...]” (Ibidem, p. 68), na “Série Negra”, “[...] o delito, está 

sempre sustentado pelo dinheiro [...]” (Ibidem, p. 69). Este é um ponto fundamental para a 

leitura que Piglia faz de Roberto Arlt: o delito ligado ao poder econômico. “Para Arlt aquele 

que tem dinheiro esconde um crime. O enriquecimento é sempre ilegal por princípio” 

(Ibidem, p. 27). Nesse sentido Piglia volta a encontrar em Brecht um pensamento que poderia 

estar na fala de alguns dos personagens de algum livro de Arlt: “O que é roubar um banco 

comparado a fundá-lo?” (Ibidem, 70). Segundo Jorge Wolff, a abordagem crítica de Piglia 

sobre a “‘nova literatura norte-americana’”, assim como a abordagem de Arlt sobre sua 

própria literatura de modo geral, “[...] fundamenta-se no pressuposto básico da transgressão, a 

partir da ideia de que a mesma sociedade está estruturada no delito” (Wolff, 2009, p. 114). 

Partindo dessa noção de uma sociedade estruturada no delito, Wolff aponta para a 

sobreposição e a indecisão entre as figuras do criminoso e a do detetive e para a constituição 

de uma subjetividade transgressiva como peculiaridade do gênero em questão. Ainda no 
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paralelo entre crítica literária e gênero policial, serão apresentadas ao longo do texto as 

diferenças que Piglia estabelece entre as noções de segredo e enigma. 

 Passadas quase duas décadas após a publicação de Crítica e ficção, Piglia volta a 

debater as relações entre literatura e política, ficção e Estado, em uma conferência que profere 

na Casa de las Américas em Cuba, posteriormente publicada em livro, em 2001, pela editora 

Fondo de Cultura Económico, cujo título Três propostas para o próximo milênio remete à 

conferência Seis propostas para o próximo milênio, escrita por Ítalo Calvino entre 1985 e 86 a 

convite da Universidade de Harvard, a qual não pôde proferir antes de morrer. As três 

propostas que Piglia se propõe a escrever, cujos valores julga caros ao futuro da literatura 

hispano-americana, e que serão enumeradas durante o desenvolvimento deste trabalho, são 

articuladas, no que diz respeito às relações entre literatura e política, ficção e Estado, a partir 

das análises as quais Piglia submete alguns textos do escritor também argentino Roberto 

Walsh. 

 A motivação deste trabalho é, antes de qualquer outra coisa, o resultado de uma 

dúvida: existem pontos de intersecção entre crítica e ficção? Ou melhor, de que maneira ou a 

partir de quais mecanismos, recursos ou valores seria possível identificar uma escritura crítica 

como ficção? As linhas gerais nas quais crítica e ficção se tocam e se confundem.  

 Como definir o ciclo de seis conferências de Italo Calvino? Se a crítica é definida 

como uma escritura/comentário sobre a literatura e mais amplamente sobre a cultura, o livro 

de Calvino traz à tona uma questão que a confronta: suas propostas se dirigem para o futuro e 

os comentários sobre a tradição literária são um pano de fundo para que no primeiro plano 

elas sejam articuladas.  

 No prólogo da publicação póstuma, que é o resultado da união dos manuscritos dessas 

conferências que não chegaram a ser lidas, Esther Calvino diz que “o termo poetry” das 

Charles Eliot Norton Poetry Lectures, título do evento para o qual Calvino foi convidado, 

significava naquele caso “[...] qualquer tipo de comunicação poética [...], sendo a escolha do 

tema inteiramente livre. Essa liberdade foi o primeiro problema que Calvino teve de enfrentar 

[...]” (Calvino, 2002, p. 5) A partir daí Calvino começa a trabalhar na elaboração desses 

valores ou qualidades que deveriam permanecer no futuro da literatura. Para Calvino são a 

leveza, a rapidez, a exatidão, a visibilidade, a multiplicidade e a consistência esses seis 

pontos.  

 As Três propostas para o próximo milênio (e cinco dificuldades) de Ricardo Piglia e as 

Seis propostas para o próximo milênio de Ítalo Calvino se relacionam a partir das noções que 
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Frederic Jameson destaca em “Pós-modernidade e sociedade de consumo” como 

fundamentais para a prática do Pastiche: 

 

o pastiche é como a paródia, a imitação de um estilo singular ou exclusivo 

[...] mas a sua prática desse mimetismo é neutra [...] sem aquele sentimento 

ainda latente de que existe uma norma, em comparação com a qual aquilo 

que está sendo imitado é, sobretudo, cômico. (Jameson, 1985, p. 18) 

  

 Até que ponto pode e a partir de que medida deve um escritor se apropriar da tradição 

literária? O conhecimento dessas condições de apropriação determinou a produção dessa 

conferência que Piglia profere em Cuba. O que diz Piglia sobre a escolha do título é que a 

redução (quanto ao número de propostas) se justifica pelo efeito de estar na margem. No caso, 

essa margem é, segundo Piglia, a hispanoamérica, região a qual identifica como uma das 

periferias do mundo em relação à centralidade que ocupam países de grande tradição cultural 

como a Itália de Calvino. 

 As três propostas são adaptadas a uma perspectiva hispano-americana e a partir daí 

Piglia se pergunta quais seriam aquelas que melhor responderiam quanto à função e quanto ao 

futuro dessa literatura: “Como veria esse problema um escritor argentino, [...] e arriscar-se a 

imaginar que valores poderão preservar é, de fato, já um exercício de imaginação literária, 

uma ficção especulativa [...]” (Piglia, 2001, p. 12). 

 Esse exercício que Calvino propõe confunde aquilo que Piglia chama de protocolo de 

leitura, que estaria intimamente ligado ao gênero de qualquer escritura: “o que se sabe antes 

de começar e o que o texto pode construir para estabelecer rapidamente o registro dentro do 

qual vai funcionar para não ser desviado?” (Piglia, 2000, p. 76). Isso porque esse desvio, 

quando constitui o texto, faz com que o protocolo de leitura não se estabeleça facilmente ou 

que não esteja dado, o leitor se encontra diante de um campo aberto. Em Crítica e ficção, a 

indefinição de gênero é apresentada como um dos elementos que constitui a ficção de Borges. 

Para Piglia “[...] a leitura de Borges consiste em ler tudo fora de contexto [...]” A questão do 

gênero então é deslocada para a perspectiva do leitor. “[...] Literatura é o que lemos como 

literatura [...]” (Ibidem, p. 170). Do mesmo problema fazem parte as condições de apropriação 

que se impõem ao processo de escrita e a (in)definição dos gêneros. Em ambas é central o 

papel da leitura. 

 Os olhares e questionamentos de Calvino lançados para o futuro da literatura, ou para 

a possibilidade de uma literatura do futuro, são analisados não somente em relação às 

propostas de Piglia, mas também ao conceito de literaturas pós-autônomas de Josefina 
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Ludmer, e por essa via, acredita-se ser possível determinar os rumos de uma crítica que agora 

não se depara mais com uma esfera autônoma, dentro da qual observaria seu objeto de análise. 

O tom profético dos postulados de Ludmer reverbera nas leituras a partir das quais Sandra 

Contreras busca demarcar o trajeto de um pensamento que se anuncia como novidade e que ao 

mesmo tempo estaria ligado à noção de pós-modernidade de Jameson e às Hipóteses 

transestéticas de Jean Baudrillard – noções declaradamente ligadas, por sua parte, à La 

condition postmoderne de Jean François Lyotard –, que de outra maneira já havia anunciado 

uma expansão cultural na sociedade, no sentido de um apagamento progressivo da distinção 

entre cultura erudita e popular, que por outro lado não deixa de representar o fim da 

autonomia da arte. 

 A crítica, inserida nesse contexto de pós-autonomia das esferas, estabelecendo 

relações diretas entre a filosofia, a literatura e a cultura pop, trata-se, mesmo no caso de 

Ludmer ou de Jameson, de uma crítica literária ou de uma crítica cultural? De que maneira a 

afirmação de Ludmer, de que hoje “todo o cultural (e literário) é econômico” e vice-versa, 

tem a ver com essa indecisão? 

 Faz-se necessário também salientar as ressalvas que Piglia faz à expansão da cultura 

de massas, reforçando a ideia de que cabe à literatura lhe oferecer resistência ao invés de 

assimilá-la. “Os filósofos ‘pós-modernos’ são filósofos da cultura de massas e veem o mundo 

sob a forma da cultura de massas” (Ibidem, p. 230-231). Segundo Piglia, os modos de 

produção dessa cultura não servem “como um dado para entender o conjunto do 

funcionamento social” (Ibidem, p. 231). No entanto Piglia propõe diferenças entre os modos 

de produção do romance e os do roteiro de cinema tendo como parâmetro os lugares que o 

cinema passa a ocupar no debate social que anteriormente eram reservados à literatura.  

 Simultaneamente, a publicidade se apropria da linguagem cinematográfica para se ver 

inserida de maneira ainda mais radical no cotidiano da sociedade, criando ações paralelas ao 

universo empírico das ações cotidianas, que de fato passa a ser invadido por experiências 

ficcionais. No universo empírico a ação publicitária torna-se ambígua: na medida em que, de 

fato, sucede tanto no espaço quanto no tempo, sendo, porém, motivada por demandas 

desconhecidas pelos espectadores a ela submetidos. Esse processo progride de tal maneira no 

século XX que mesmo as mais inusitadas tentativas de estabelecimento de uma contracultura 

passam a ser assimiladas pela lógica mercantil da cultura de massas, tornando-se mercadoria.  

 No quadro de uma indistinção progressiva entre os aspectos que regiam a narrativa 

ficcional ainda em oposição àqueles que pertenciam às formas de relato do que “sucedeu” no 



 

14 
 

universo empírico, no sentido de “um regime de mostração de sua própria necessidade” 

(Rancière, [2000]2009, p. 57), as proposições de Jacques Rancière acerca da relação entre 

dois regimes de historicidade como traço distintivo de um regime estético das artes, dentro do 

qual demonstra “pouco interesse à noção de modernidade” e a de pós-modernidade, descrita 

como “a segunda grande forma do paradigma modernista”, estão relacionadas com a ideia de 

periodização, a partir da qual Jameson identifica a passagem da modernidade para a pós-

modernidade mais como um processo de indistinção entre alta cultura e cultura de massas do 

que como uma mudança de procedimentos ou de temáticas. Nesse sentido Rancière propõe 

uma substituição de termos e conceitos para demonstrar que a peculiaridade do regime 

estético das artes, a transformação dos aspectos que anteriormente eram considerados como as 

“partes não-artísticas das obras”, em “princípio de artisticidade”, a qual implica uma relação 

entre dois regimes de historicidade, presente tanto na modernidade quanto na pós-

modernidade, faria desnecessária uma ruptura histórica entre esses períodos.  

 Juan José Saer (1991), por sua vez escreve “O conceito de ficção”, no qual desenvolve 

um questionamento quanto à determinação de um gênero não-ficcional, geralmente associado 

à biografia, à autobiografia e a outros relatos pretensamente “verificáveis”, tendo como base a 

“[...] indeterminação que sofre [...] a suposta verdade objetiva e os gêneros que pretendem 

representá-la (Saer, [1991]2009, p. 2). Os problemas que Saer aponta ao estabelecimento de 

um gênero não-ficcional no plano da linguagem verbal escrita, se equivalem à abordagem de 

Rancière sobre a noção de “cinema de documentário” no plano da imagem. Em “Se é preciso 

concluir que a história é ficção. Dos modos da ficção”, quarto capítulo de A partilha do 

sensível, Rancière define “o cinema de documentário” como “o cinema que se dedica ao 

‘real’” (Rancière, op. cit., p. 57). Para Rancière, o “cinema de documentário” é capaz de criar 

uma invenção ficcional ainda mais forte que o “cinema de ‘ficção’” (Ibid. p. 57). E nesse 

sentido tanto Saer quanto Rancière discutem o mesmo problema.  

 Uma vez ampliado o conceito de ficção, identificada sua presença mesmo que parcial 

em toda forma de relato, chega o momento de incorporá-lo ao presente no qual Ludmer 

detecta a sua fusão com uma já distante noção de realidade. A partir do que Ludmer propõe 

como um momento de pós-autonomia da literatura, surge neste trabalho a hipótese de que a 

crítica – pela observação das condições de possibilidade desse fenômeno, que representa, bem 

como o seu próprio objeto, antes de qualquer outra coisa, uma abertura para novas leituras –

tende a um discurso cada vez mais disperso. Daniel Molina, para quem Josefina Ludmer 
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concede uma entrevista
3
 no jornal Clarín, sugere que, em Aqui América Latina, uma 

especulação, 

 

O leitor é advertido desde a primeira palavra de que todas as categorias 

tradicionais da crítica literária (autor, obra, ficção, realidade, etc.) foram 

desfeitas e que trabalha-se com um sistema de leitura que destaca os modos 

de fabricação da realidade na imaginação pública, aquela que se produz 

anônima e coletivamente.
4
 

 

 Para Ludmer a palavra “especulação” é dotada de uma ambiguidade funcional ao 

discurso que busca desenvolver. “Como adjetivo que se relaciona com o espelho e suas 

imagens [...] como verbo: pensar e teorizar. Além disso, tem a ver com calcular ganhos, com a 

especulação financeira”. Como se não bastasse, é o próprio conceito de especulação que 

permite a Ludmer sustentar o seu discurso entre a ficção e a crítica. “A especulação é uma 

espécie de pensamento, mas é aceitável porque não é pretensioso. É um pensamento bastardo, 

ficcionalizado, que procede por imagens”. 
5
 

 Traçado um percurso em que alguns argumentos dos diferentes trabalhos citados 

acima, coocorrem em recíproca pertinência, é hora de expor meu próprio exercício 

especulativo, no qual identifico a indefinição de gênero, a indecisão na tomada de posição 

diante da abertura dos protocolos de leitura, apresentadas por Piglia como traços 

determinantes da obra de Borges, como condições de possibilidade tanto da crítica quanto da 

ficção nesse contexto o qual Ludmer entende como um contexto de pós-autonomia da 

literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Edição de 14 de agosto de 2010 da Revista Cultural do jornal Clarín. 

4
 La ficción como fábrica de realidad: entrevista concedida por Josefina Ludmer a Daniel Molina, para a 

Edição de 14 de agosto de 2010 da Revista Cultural do jornal Clarín. 
5
 Ibidem 



 

16 
 

I. Apropriação, segredo e enigma em Ricardo Piglia 

 

Diante da noção de “forças fictícias” a partir da qual Paul Valéry sugere que a “era da 

ordem” deve ser também a “era do império das ficções”, Piglia diz que o Estado narra e 

constrói suas ficções. Diz também que “a relação entre a literatura – entre o romance (novela), 

escritura ficcional – e o Estado é uma relação de tensão entre dois tipos de narrações [...]”? 
6
 

(Piglia, op. cit., p. 21). Essa ideia já havia sido apresentada em Crítica e ficção de outra 

maneira: “Romance e o Estado. Dois espaços irreconciliáveis e simétricos. Em um lugar se 

diz o que no outro lugar se cala.” (Piglia, Op. cit., p. 129). Piglia visualiza a distinção entre 

esses “dois tipos de narração” partindo de alguns exemplos de relatos não oficiais como “[...] 

versões anônimas que condensam de modo extraordinário um sentido múltiplo [...]” (Piglia, 

Op. cit., p. 27), que circulam na sociedade e se contrapõem aos relatos do Estado, que têm 

sempre um sentido definido e “[...] uma forma fechada de explicar uma rede social complexa 

e contraditória.” (Ibidem, p. 24). Segundo Valéry, não há ordem que se estabeleça somente 

pela coerção. Para que a ordem se estabeleça é preciso que forças fictícias “construam 

consenso e história”.  

 Se a crítica também estabelece uma ordem, que longe de ser um consenso não deixa de 

ser um conjunto de percursos, de que maneira essa ordem pode ser estabelecida? De quais 

forças a crítica se apropria para construir o seu discurso? São forças também fictícias as da 

crítica? Segundo Piglia, os ensaios críticos de Borges funcionam no sentido da construção de 

um caminho para que a leitura dos seus próprios textos se torne possível.  

 O crítico Roberto Carlos Ribeiro
7
, para quem os caminhos da crítica compõem um 

“[...] campo cultural sistemático [...] submetendo todo o aparato de análise e interpretação a 

um subjetivismo intrínseco do ensaísta e de seu contexto espaço-temporal” (Ribeiro, 2009, p. 

1-2), publica um artigo sobre o cruzamento entre crítica e ficção nos textos de Silviano 

Santiago, mais especificamente a partir do ensaio “Prosa literária atual no Brasil” e do 

romance Em liberdade, e para tanto lança mão de uma passagem de Crítica e ficção, na qual - 

ainda no sentido do que foi dito acima quanto à construção de um caminho para ser lido, por 

parte de Borges – Piglia diz ser a crítica uma das formas modernas da autobiografia. Tal 

hipótese parte da constatação de Piglia, de que “[...] o crítico é aquele que reconstrói a sua 

vida no interior dos textos que lê [...]" (Piglia, 2000, p. 13). É pela leitura dessa afirmação de 

                                                           
6
 PIGLIA, Ricardo. Tres propuestas para el próximo milenio - y cinco dificultades. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica, 2001, parte I. 
7
 Doutor em Letras pela PUC-Rio Grande do Sul. 
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Piglia sobre os aspectos autobiográficos que submergem da produção crítica, que passa a 

descrição de Ribeiro sobre a forma pela qual crítica e ficção se suplementam no interior de 

uma “escrita do eu”, a qual detecta nos dois textos de Silviano Santiago, acima citados. 

 

É por isso que Ricardo Piglia considera a crítica como uma moderna forma 

de autobiografia. O crítico ao escrever sobre autores e lugares determinados, 

escreveria sobre si mesmo, pois partiria de referências pessoais e intelectuais 

para entender a escrita e/ou o contexto da obra e do autor de sua preferência. 

Ao vasculhar determinada obra, ele delimita a linha de seu pensamento e os 

objetivos intrínsecos ao seu conhecimento e à sua necessidade de estabelecer 

determinados nichos culturais que, segundo sua visão, não são estudados 

com o devido valor que lhe é devido. (Ribeiro, Op. cit., p. 2). 

 

 O ensaio crítico aparece nesse caso em um lugar intermediário entre a leitura e a 

escritura da ficção, como se fizesse parte desse processo. “Ninguém pode se tornar um bom 

crítico sem construir esse lugar a partir do qual lê e se define” (Piglia, Op. cit., p. 230). Piglia 

também constrói esse lugar e em alguns dos percursos dá maior visibilidade à tradição a partir 

da qual pode ser lido. Como no caso da escolha do tema para a conferência que elabora sobre 

as três propostas. Mas nem sempre as marcas desse lugar estão em primeiro plano. Nesse 

ponto, crítica e ficção se aproximam no que diz respeito às condições de apropriação e às 

relações que essas estabelecem entre literatura e poder.  

 

Quando um crítico diz que vê um corte e uma renovação [...] é como se 

estivesse opinando sobre a base de uma objetividade que tem a ver com a 

construção de tradições e contextos, mas em realidade também está 

pensando, sem dizer, em função de certa estratégia de apropriação da 

literatura.  (Ibidem, p. 160) 

 

 Escrever é operar um movimento de apropriação da tradição. Construir um percurso a 

partir da tradição por meio da crítica requer um regime de exclusão atrelado a uma noção de 

valor literário que, se “[...] desaparece da discussão a partir do formalismo russo [...]”, 

segundo Piglia, permanece implícita nas “[...] reestruturações do cânone e do passado que 

produzem as polêmicas contemporâneas” (Ibidem, p. 160). Não haveria como negar que no 

interior também da ficção, em relação à técnica, ao método, ao procedimento e ao estilo 

precede uma tomada de posição diante da tradição. 

 

Ou seja, um escritor não inventa, está introduzido na tradição e trabalha com 

o que a tradição lhe dá. Não nos entusiasmemos com a ideia de que estamos 

todo o tempo criando coisas novas quando na realidade não fazemos mais 

que repetir. (Ibidem, p. 168) 
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 Há também, nesse sentido, uma questão de estilo que passa por um jogo político com a 

linguagem porque a ficção em alguma medida está sempre em diálogo com a ideologia. 

Debruçado sobre essa ligação entre ficção e sociedade, Piglia cita uma passagem em que Jean 

Pierre Vernant sugere algo que poderia ser traduzido como um questionamento à ideia de que 

a literatura possa ter alcançado a sua autonomia: “‘a tragédia está discutindo o mesmo que 

está discutindo a sociedade grega, [...] a forma é a história mesma, não existe sem a trama de 

questões cotidianas que esse momento histórico discute e produz’” (Ibidem, p. 203). Crítica e 

ficção se articulam, cada qual a sua maneira, sob condições de apropriação que não se opõem.   

 Trabalhar “[...] com critérios de verdade mais firmes e mais nitidamente ideológicos 

[...]” (Ibidem, p. 13) não faria visível um traço distintivo entre as condições de apropriação da 

crítica frente às da ficção. Mesmo porque naquilo que veio a se consagrar como uma “pós-

crítica”, esses critérios de verdade vão sendo progressivamente abalados por movimentos que 

tendem a minar os mecanismos de legitimação da “crítica entendida como hermenêutica de 

um sentido originário” (Antelo, 2005, p. 28). Segundo Piglia, no entanto, alguns textos 

trabalham com um sentido fechado, reivindicam um determinado percurso de leitura 

exercendo sobre o leitor uma autoridade que o conduziria de fato ao encontro de uma origem, 

de maneira que seria preciso então esclarecer a diferença que estabelece entre segredo e 

enigma nessa perspectiva. 

 

Em relação à crítica literária, parece que a ideia de que sempre existe um 

segredo em um texto permite questionar as hipóteses de Paul de Man e de 

seus seguidores, inclusive de Derrida, que tendem a por o texto em um lugar 

indeciso, um vazio que nunca pode ser fechado, porque a leitura não tem fim 

e se alguém quer fechar porque quer interpretar, então está fazendo algo 

contra o texto. (Piglia, Op. cit., p. 228-9) 

 

 O segredo pressupõe um lugar onde algo está escondido e a possibilidade da 

descoberta. O poder político se constitui como um lugar de acesso ao secreto. O “[...] fato de 

que o que tem poder sabe algo que os demais não sabem [...]” (Ibidem, p. 227) atribui à 

relação entre política e segredo um papel determinante no gênero policial. O Estado como 

aquele que não diz e ao mesmo tempo obriga a dizer, intima e intimida. O gênero se apropria 

dessa constante para se ficcionalizar.  

 

Auden dizia que o gênero policial havia surgido para compensar as 

deficiências do gênero narrativo não ficcional (a notícia policial) que 

fundava o conhecimento da realidade na pura narração dos fatos. Me parece 
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uma ideia muito boa. Porque em um sentido Poe está dos dois lados: se 

separa dos fatos reais com a álgebra pura da forma analítica e abre passo à 

narração como reconstrução e dedução, que constrói a trama sobre os rastros 

vazios do real. (Ibidem, p. 68)  

 

 Também o conto de forma geral, e não somente o conto policial, se constrói em torno 

de um segredo, de uma história secreta. Nas teses sobre o conto de Formas breves, Piglia diz 

que ao contar duas histórias, o conto sempre esconde uma secreta. “O conto é um relato que 

encerra um relato secreto. Não se trata de um sentido oculto que dependa de interpretação: o 

enigma não é outra coisa senão uma história contada de um modo enigmático” (Piglia, 2004, 

p. 91). Encerrar essa história secreta dentro de outra no primeiro plano é um recurso que 

formata o conto. Se houver uma transgressão de modo que não se produza um efeito ou que 

não seja revelado um segredo, a história secreta permanece ligada ao conto.  

 

Me parece que se alguém diz que o texto tem um segredo põe a interpretação 

em um lugar distinto, que não tem a ver com a ideia – que funciona muito – 

de que, pelo contrário, o texto seria um enigma a decifrar. (Piglia, Op. cit., p. 

229) 

 

 A visão do texto como um enigma, que sob a ótica de Piglia, faz da crítica “uma 

variante do gênero policial”, é concebida sem estar atrelada à necessidade de uma descoberta. 

“O crítico como detetive que trata de decifrar um enigma ainda que não haja enigma. O 

grande crítico é um aventureiro que se move entre os textos buscando um segredo que às 

vezes não existe” (Ibidem, p. 14). O crítico monta um itinerário sem ponto de chegada. 

Entretanto, segundo Piglia, “todo o trabalho da crítica [...] consiste em apagar a incerteza da 

ficção. O crítico trata de fazer ouvir sua voz como uma voz verdadeira” (Ibidem, p. 13). Esse 

aspecto seria mais um dos pontos em comum entre a produção crítica e a autobiográfica para 

Piglia. 

 Não por acaso, mas por conta da relação comum que essas atividades têm com a 

verdade, a analogia entre o crítico e o detetive se intensifica em Piglia. “Me parece que 

alguém lê porque crê em certas coisas, porque tem certas hipóteses, parte de certo tipo de 

verdade” (Ibidem, p. 230). Enquanto o policial encarna o Estado no sentido de fazer valer a 

lei, o detetive seria aquele que, entre a lei e a verdade, realiza uma leitura que “lê o quê não 

parece visível à primeira vista” (Ibidem, p. 232). O detetive assim como o crítico seria um 

especialista em interpretação, essa figura capaz de transformar ou até mesmo de mudar o 

rumo da investigação. “Porque sim, se o texto é um enigma que o crítico pode decifrar, talvez 
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a ideia que permaneça seja essa, de que na realidade os textos são sempre indecidíveis e que 

seu sentido sempre pode ser recomposto” (Ibidem, p. 229). 
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II. As três propostas de Ricardo Piglia para o novo milênio 

 

 A busca pela verdade como horizonte político é para Piglia a primeira proposta que 

deve persistir na literatura hispano-americana do novo milênio. Mas, diferente da verdade 

pública oferecida pelo Estado, essa verdade à qual Piglia se refere é impossível de ser 

expressada diretamente. O limite imposto à transmissão da experiência, que estaria 

relacionado não somente ao uso da linguagem, mas antes disso à memória, é o problema que 

faz com que Piglia eleja o deslocamento como segunda proposta para permanecer no futuro 

dessa literatura. A distância tomada por aquele que deixa que o outro diga em seu lugar é um 

movimento próprio da ficção, e é porque ela “tematiza a distinção verdadeiro-falso” 

contrapondo “versões antagônicas”, ou seja, é porque “[...] a ficção trabalha com a verdade 

para construir um discurso que não é verdadeiro e nem falso” (Ibidem, p. 13), que Piglia 

aponta para o deslocamento como recurso para se chegar à primeira das suas três propostas, a 

busca pela verdade como horizonte político.  

 Se a escritura de ficção não tem a pretensão de contar ações verdadeiras, e também por 

esse motivo não pode narrar a experiência diretamente, pode se oferecer como uma alternativa 

frente às versões que circulam na sociedade e se contradizem. As bases do pensamento de 

Piglia sobre os problemas da transmissão da experiência não só estão em “O narrador” de 

Walter Benjamin como ressoam em “O narrador pós-moderno” de Silviano Santiago: 

 
A ficção existe para falar da incomunicabilidade de experiências: a 

experiência do narrador e a do personagem. A incomunicabilidade, no 

entanto, se recobre pelo tecido de uma relação que se define pelo olhar. Uma 

ponte feita de palavras envolve a experiência muda do olhar e torna possível 

a narrativa. (Santiago, 2002, p. 52) 

 

 É assim que Silviano Santiago procede ao escrever Em liberdade. Preenche uma 

lacuna na bibliografia de Graciliano Ramos ao mesmo tempo em que constrói a sua própria 

apropriando-se da experiência do outro. “O momento pós-liberdade não descrito por 

Graciliano Ramos, entre o ato da prisão e o relato do diário em que conta as vicissitudes do 

cárcere, surge na escrita de Silviano Santiago” (Ribeiro, 2009, p. 7). Em liberdade joga com 

uma questão dupla: com “[...] a amplitude de uma relação histórica com processos ditatoriais, 

independentes de datas” (Ibidem, p. 12), mas também com as condições de apropriação de 

uma história cuja autoridade é colocada em xeque.  

 A terceira proposta, a claridade, que assim como o deslocamento, guarda uma 

profunda relação com as “Cinco dificuldades para escrever a verdade” que Piglia traz das 
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teses de Brecht, é uma continuidade a ser trabalhada diante do problema da transmissão da 

experiência em um contexto no qual a publicidade e mais especificamente a economia de 

mercado determinam certo dentro e fora para a circulação da linguagem. Na perspectiva de 

Piglia, a literatura deve permanecer esmiuçando os sentidos que na língua social tendem a se 

cristalizar. “Em momentos em que a língua se tornou opaca e homogênea, o trabalho 

detalhado, mínimo, microscópico da literatura é uma resposta vital [...]: uma luta contra os 

estereótipos e as formas cristalizadas da língua social” (Piglia, 2001, p. 41). Por isso, “a 

claridade como virtude” (Ibidem, p. 2) não está a serviço da compreensão e nem do consenso. 

Se por um lado faz ver, por outro a claridade não se molda ao olhar. Essa língua social 

limitada dentro de um jargão publicitário da cultura de massas vive para ser reconhecida e 

compreendida. É aquilo que Piglia define como “[...] uma norma linguística que tem impedido 

que se nomeie amplas zonas da experiência social e que deixa fora da inteligibilidade a 

reconstrução da memória coletiva” (Ibidem, p. 37).  

 No entanto, alguns trabalhos mais recentes e outros não tanto, como “Pós-

modernidade e sociedade de consumo” de Frederic Jameson, não só persistem na análise 

desse problema provocado tanto pelo excesso de informação quanto pelo estabelecimento de 

uma estereotipia generalizada no uso da linguagem, como também apontam para “[...] o 

desaparecimento do sentido de história [...]” (Jameson, 1985, p. 17) e, junto com ele, o fim da 

fronteira que separava ficção e realidade. Seria possível reconstruir a memória coletiva nesse 

contexto ou já não se trata mais de concentrar energias nesse sentido? 

 Entre os trabalhos mais recentes, o artigo “Literaturas pós-autônomas” de Josefina 

Ludmer, publicado pela primeira vez na internet, em 2006, parece concentrar os 

desdobramentos desses problemas que levaram Calvino e posteriormente Piglia a elaborarem 

suas propostas a partir de um olhar lançado para o futuro, que é o presente do século XXI. Em 

“A multidão entra em ação”, publicado em 2002 no jornal argentino Clarín, Ludmer identifica 

em Paolo Virno uma das referências a partir da qual vai construir mais tarde seus postulados 

sobre o que chama de pós-autonomia da literatura. A posição de Virno se diferencia da 

tradicional corrente filosófica marxista, na qual a prática artística deve ser pensada 

necessariamente como resistência à lógica de produção capitalista. “Hoje é um dos referentes 

da chamada ‘nova esquerda’ que busca refundar uma utopia sem opor-se à globalização, 

senão tratando de ver nela seu potencial criativo”.
8
 No entanto, o desaparecimento do sentido 

de história, se Jameson relaciona-o a um estado social de esquizofrenia, Virno associa a uma 

                                                           
8
 Clarín, suplemento Cultura y Nación: sábado, 19 de enero de 2002, apud ANTELO, Raul. Autonomia, pós-

autonomia, an-autonomia, 2013, p. 5. 
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“patologia pública” 
9
, cuja forma do déjà vu representa a sensação de se “crer reconhecer algo 

que, pelo contrário, está sendo recém-conhecido agora” (Virno, 1999, p. 5). Mesmo assim, 

Virno diz que tal patologia consiste em dissimular, a coexistência entre o real e o virtual, “[...] 

em velar ou exorcizar a dificuldade que envolve [...]” (Ibidem, p. 10), mas não nessa 

coexistência em si: “A coexistência entre o atual e o virtual é difícil de experimentar, certo, 

mas por si só, não tem nada de patológico” (Ibidem). Em sintonia com o raciocínio de Virno, 

Ludmer propõe um quadro de pós-autonomia da literatura que, diferente de seu modelo 

autônomo, não se situa em posição de resistência à lógica social na qual se estabelece.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 (Ibidem, p. 5) 
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III. Os postulados de Josefina Ludmer 

 

 O ponto de partida deste tópico é a discussão sobre os postulados de Josefina Ludmer 

a partir dos quais será levada em consideração a sua hipótese de que as escrituras do presente 

operam “um esvaziamento à literatura” e que essas representariam num quadro mais amplo “a 

literatura no fim do ciclo da autonomia literária” (Ludmer, 2006, p. 1). 

 O contexto dessas escrituras funciona no sentido da configuração de um espaço no 

qual o fim das classificações literárias coexiste com a possibilidade do aparecimento de suas 

características de “auto-referencialidade que marcaram a era de sua autonomia”. Ou seja, para 

Ludmer esse é um cenário tanto de inclusão como de abertura. “Uma ficção que é ‘a 

realidade’. Os diferentes hiper-realismos, naturalismos e surrealismos, todos fundidos nessa 

realidade desdiferenciadora se distanciam da ficção clássica e moderna” (Ibidem, p. 2). Essas 

escrituras “fabricam o presente” e surgem de uma fusão entre o cotidiano e os meios que o 

constituem, para se transformarem em uma realidade que segundo Ludmer “não quer ser 

representada porque já é pura representação” (Ibidem, p. 2). Nesse sentido a sociedade deve 

ser ininterruptamente ressignificada a partir das novas escrituras que “reformulam a categoria 

de realidade”.  

 Embora divida a narração entre dois tipos antagônicos – “[...] a relação entre a 

literatura [...] e o Estado é uma relação de tensão entre dois tipos de narrações” (Piglia, 2001, 

p. 21), os relatos do Estado e os relatos anônimos –, para Piglia todas essas escrituras 

formariam parte daquilo que ele já havia definido como uma “trama de relatos” (Piglia, 2000, 

p. 43) que circula na sociedade. As relações de força postas em jogo nessa trama de relatos, 

que colocam em tensão tanto a ficção e a crítica quanto qualquer outra forma de escritura, 

segundo Piglia são sociais:  

 

[...] essa relação entre os textos que em aparência é o ponto máximo da 

autonomia da literatura está determinada de um modo direto e específico 

pelas relações sociais. Em seus mecanismos internos a literatura representa 

as relações sociais e essas relações determinam a prática e a definem. 

(Ibidem, p. 76) 

  

 Para Piglia, a distinção entre verdade e ficção só esta perdida dentro da cultura de 

massas: “Muitos filósofos pós-modernos – entre aspas – transferem o que é real na cultura de 

massas ao conjunto das práticas [...] Não me parece que um âmbito como a luta social, por 

exemplo, deva assimilar e repetir as posições discursivas que gera a cultura de massas.” 
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(Ibidem, p. 231) O segundo postulado de Ludmer é bastante claro nesse sentido: “[...] que a 

realidade (se pensada a partir dos meios que a constituíram constantemente) é ficção e que a 

ficção é a realidade” (Ludmer, 2006, p. 2). Ou seja, se forem levadas em conta as imbricações 

entre as escrituras do presente e os meios de comunicação nos quais circulam, os quais por 

vezes essas tematizam, já não haveria mais como determinar se são ou não ficção ou realidade 

porque essas escrituras ocupariam esses dois espaços ao mesmo tempo. 

 Como num movimento de resistência à progressiva redução da potência da linguagem, 

pela pasteurização promovida a partir dos meios de comunicação, Calvino escreve sobre a 

“visibilidade”, que como proposta não está distante daquela que Piglia vai reivindicar em 

seguida sob o título de “claridade”. Diz Calvino: “Hoje somos bombardeados por uma tal 

quantidade de imagens a ponto de não podermos distinguir mais a experiência direta daquilo 

que vimos há poucos segundos na televisão” (Calvino, 2002, p. 107). Calvino faz uma 

advertência sobre o risco da perda da capacidade de se pensar por imagens nessa sociedade. 

 No plano da escritura, para Calvino, existem dois tipos de processos imaginativos: 

“[...] o que parte da palavra para se chegar à imagem visiva e o que parte da imagem visiva 

para se chegar à expressão verbal” (Ibidem, p. 99). Nos dois casos a linguagem está 

submetida a uma relação com as imagens que se depositam na memória, o que Calvino chama 

de imaginário indireto: “[...] o conjunto de imagens que a cultura nos fornece, seja ela cultura 

de massa ou outra forma qualquer de tradição” (Ibidem, p. 107). A advertência conduz à 

pergunta sobre a possibilidade de uma literatura fantástica no século XXI, que escrita numa 

sociedade inundada por imagens pré-fabricadas pudesse reciclá-las, “inserindo-as num 

contexto novo que lhes mude o significado” (Ibidem, p. 111).  

 A ambivalência das escrituras do presente, que ao mesmo tempo seriam e não seriam 

literatura segundo Ludmer (2006), não só desloca as imagens da cultura para um novo 

contexto, como cria um modo de leitura desse contexto. A “prodigiosa expansão da cultura 

pelo terreno social” proporcionada pela “dissolução da autonomia de uma esfera estética”, 

cuja manobra teria sido assimilada, segundo Contreras (2009, p. 3), nos seus primeiros 

movimentos por Jameson em “Pós-modernismo e sociedade de consumo” (1985), é não só o 

ambiente de uma nova relação com o cotidiano, como também uma forma de inserção do 

fantástico nesse cotidiano. Diz Ludmer que as literaturas pós-autônomas “saem da literatura e 

entram ‘na realidade’ e no cotidiano, na realidade do cotidiano [...] fabricam o presente com a 

realidade cotidiana e essa é uma de suas políticas” (Ludmer, 2006, p. 2). 
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 O desenvolvimento dos meios de produção e circulação da cultura de massas, que se 

confunde com a emergência do cenário cultural da pós-modernidade, não só liquidaria a 

distinção entre realidade e ficção como ocuparia um lugar no debate social que até o século 

XIX era reservado à literatura e mais especificamente ao romance. “As pessoas liam livros de 

Dickens como hoje vêm televisão” (Piglia, 2000, p. 148). A literatura se vê destituída desse 

lugar privilegiado na sociedade também porque se configura no século XX uma relação entre 

produção cultural e economia que até então não havia tomado tamanha proporção. “No caso 

do cinema, como a indústria e o dinheiro têm muito peso, a média de produção social e a 

média de circulação artística começam a se sobrepor” (Ibidem, p. 152-3). 

 O que diz Piglia com isso é que a produção artístico-cultural nesse momento, tendo a 

indústria do cinema talvez como o melhor exemplo de adequação a essa lógica, passa a ser 

determinada pelas relações de trabalho. “O tempo da literatura [...]” diz Piglia “[...] é um 

tempo que não pode ser medido com os critérios de circulação com os que a sociedade 

organiza a produtividade” (Ibidem, p. 152). Piglia ainda cita casos de escritores que enxergam 

esse novo cenário e que seguem para Hollywood a escrever roteiros cinematográficos, como 

Fitzgerald e Faulkner. “É uma história bastante adversa porque aparece com mais nitidez uma 

relação entre escritura e dinheiro, as relações de propriedade” (Ibidem, p. 150). A forma do 

roteiro se constitui a partir dessa nova relação entre tempo e produtividade.  

 

O roteiro é uma forma intermediária, artesanal e ligada à indústria. Neste 

sentido o roteiro está entre a literatura e o cinema, é escrito mais rápido que 

um romance, mas pode ser usado por muitíssimo mais tempo do que na 

filmagem propriamente dita, porque os custos não se comparam. Agora, em 

um roteiro narra-se mais rápido porque se escreve sem estilo buscando outro 

tipo de efeitos com a linguagem. Além disso, há outra questão que eu 

formulo um pouco em tom de anedota dizendo que o cinema é mais rápido 

que a vida e que a literatura é um pouco mais lenta. Ou seja, que há uma 

velocidade que não é somente de produção, senão que também está na 

representação dos conflitos e no tempo interno do cinema. O cinema acelera 

a relação com a experiência.  (Ibidem, p. 153) 

 

 Ao mesmo tempo em que a sociedade tende cada vez mais a não admitir qualquer tipo 

de prática que não esteja atrelada à produtividade – “[...] esta sociedade não inventaria a 

literatura se não a tivesse encontrado feita. A sociedade capitalista não teria pensado em 

inventar uma prática tão privada, tão improdutiva do ponto de vista econômico” (Ibidem, p. 

192) –, é por meio do jogo também com a linguagem que são transmitidas as informações que 

determinam os movimentos desse mercado ao qual está conectada toda a força produtiva. “As 

coisas são o contrário do que parecem, a linguagem faz funcionar as finanças [...] tudo tem 
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muito a ver com a confiança, com o crédito, em definitivo com a crença. [...]” (Ibidem, p. 

228). 

 Não é por acaso que essa constatação coincide com um momento no qual as relações 

de poder estão cada vez mais submetidas às relações de mercado. A crescente abertura de 

mercados, mesmo entre nações cujos sistemas políticos são antagônicos, vem a reforçar essa 

hipótese. Grupos e conglomerados multinacionais investem ou deixam de investir em 

empresas (no sentido mais amplo desse termo) de acordo com as leituras (escutas) que são 

feitas das versões que circulam não só nos meios de comunicação, mas que também correm à 

boca pequena. Nesse sentido, é sintomático que toda crise financeira seja precedida por uma 

crise de confiança.  

 Bem como o Estado, os mercados trabalham efetivamente com a crença, “[...] as 

estratégias de fazer crer têm muito a ver com a construção de ficções” (Ibidem, p. 211), diz 

Piglia. Seus relatos sobre a narrativa de Roberto Arlt identificam na falsificação e no dinheiro 

dois elementos constantes. “Balzac dizia que o acaso é o melhor novelista do mundo. Arlt 

diria o mesmo do dinheiro: o dinheiro estabelece relações e redes múltiplas” (Piglia apud 

Alimonda, 1989, p. 133). Ao que diz Piglia, há um modo de narrar na “Série Negra” do 

gênero policial que está ligado a um manejo da realidade que ele chama de materialista.  

 

Basta pensar no lugar que tem o dinheiro nesses relatos. Quero dizer, basta 

pensar na complexa relação que estabelecem entre o dinheiro e a lei: [...] o 

que representa a lei só está motivado pelo interesse [...]. (Piglia, op. cit., p. 

68) 

 

 Os principais romances policiais da “Série Negra” “[...] (penso em Colheita sangrenta 

de Hamett, em O pequeno César de Burnett, em Mas não se mata cavalo? de McCoy) [...]” se 

formatariam então, segundo Piglia, em torno das relações que seus personagens mantêm com 

o dinheiro. “[...] O único enigma que propõem – e nunca resolvem – os romances da série 

negra é o das relações capitalistas: o dinheiro que legisla a moral e sustenta a lei é a única 

‘razão’ destes relatos onde tudo se paga” (Ibidem, p. 68). Essa constante no gênero pode ser 

encarada como uma analogia à relação atual do escritor com o mercado. A unanimidade que 

representa o dinheiro faz com que a relação entre escritor e livro produzido seja ela também 

determinada pelo mercado, de maneira que a noção de qualidade passa a sofrer uma inversão. 

“Porque vende muito, tal obra e tais escritores são bons. Ao passo que o ideal seria: porque tal 

obra e tal escritor são de qualidade, vende-se muito” (Ribeiro, 2009, p. 3). Para alguns 
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escritores inclusive não há nada de incomum na ideia de se escrever livros de acordo com 

uma determinada demanda de mercado.  

 Bem como nos romances policiais da “Série Negra”, onde tudo é motivado pela 

circulação do dinheiro – em oposição a uma noção clássica do gênero (o romance policial 

inglês) que atribui ao detetive um perfil moral composto por atributos heroicos, 

desencadeadores de atitudes gratuitas baseadas tão somente na obsessão da personagem em 

decifrar enigmas –, no mercado cultural contemporâneo há pouco ou nenhum espaço para 

manifestações (publicações) que sejam impulsionadas por qualquer outro motivo, que não por 

um estudo prévio e meticuloso que contenha os anseios do mercado consumidor, devidamente 

mapeados. A possibilidade de uma produção cultural que não esteja pautada nessas demandas 

de mercado fica cada vez mais restrita ao espaço da Universidade. 

 Essa inversão na relação do artista com o mercado não deixa de ser mais um indício a 

partir do qual Ludmer diz que, atualmente, “todo o cultural (e literário) é econômico e todo o 

econômico é cultural (e literário).” (Ludmer, 2006 p. 2). Sandra Contreras (2009) faz um 

questionamento sobre a abrangência que teria um presente o qual Ludmer define como o das 

literaturas pós-autônomas, conectando-o a uma corrente teórica que já teria dado seus 

primeiros passos com Roland Barthes nos anos 70, passado por Jameson e Jean Baudrillard 

até alcançar o século XXI com essa nova abordagem. Assim, entrevê em torno do 

desenvolvimento dos postulados de Ludmer uma silenciosa referência a conceitos que vinham 

sendo discutidos desde muito tempo. 

 A intervenção de Contreras estabelece duas entradas para a leitura dos postulados de 

Ludmer: a primeira diz respeito ao questionamento sobre a duração desse presente ao qual 

Ludmer se refere, e a segunda à outra pergunta: seriam os postulados de Ludmer o sinal de 

uma aceleração da discussão sobre “[...] o estatuto mesmo da literatura hoje, de seus 

conceitos, e dos valores a ele associados [...]” (Contreras, 2009, p. 2), no que Contreras chama 

de “nosso contexto imediato” (literatura argentina contemporânea), ou o sinal de um atraso 

em relação a uma corrente que já apontava para esse caminho de outra maneira? Caso trate-se 

de um atraso ou de uma defasagem temporal, por que Ludmer cita exemplos de publicações 

tão recentes? “[...] Do ano 2000 em diante na Argentina [...]” (Ibidem, p. 2). 

 
O encerramento do Colóquio

10
 poderia ser uma boa ocasião para reler esses 

ensaios desde o que agora percebemos como certa defasagem temporal, 

sobretudo se os des(tempos) implicados aí permitem ponderar melhor o 

                                                           
10

 Coloquio Internacional Cuestiones de Valor do Centro de Estudios de Literatura Argentina – Universidad 

Nacional de Rosario, 2010. 
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alcance, e as condições de possibilidade, de um diagnóstico que define o 

estado presente da literatura argentina – e por extensão latino-americana- 

como um estado pós-autônomo. (Ibidem, p. 2) 

 

 Contreras chama atenção para os “(des)tempos” de um pensamento que conteria em si 

uma contradição ao apontar simultaneamente para uma recorrência – “Como se disse muitas 

vezes: hoje se borram os campos relativamente autônomos [...]” (Ludmer, op. cit., p. 2) – e 

para “[...] a proximidade do hoje [...]” que “[...] se enuncia [...] como ‘notícia de último 

momento’” (Contreras, op. cit., p. 4). Para Contreras, é nessa contradição que reside a 

resposta sobre o percurso teórico o qual Ludmer teria percorrido antes de chegar às suas 

formulações. 

 A aparente neutralidade no discurso de Ludmer não se isenta de vir à tona 

acompanhada por um juízo de valor que proporciona a visibilidade de aspectos críticos do 

texto. Sobre essas escrituras do presente, diz Ludmer: “Eu gosto e não me importa se são boas 

ou ruins enquanto literatura. Tudo depende de como se lê a literatura hoje. Ou de onde se 

leia.” (Ludmer, op. cit., p. 4) A reunião de escrituras expostas no texto de Ludmer como 

representantes de um modelo pós-autônomo também passa pela invariável lógica de inclusão 

e exclusão que caracteriza o trabalho da crítica, mas agora perante outras políticas que não 

aquelas articuladas no interior de um sistema literário tido como autônomo. 

 Se o que está em questão não é mais um sistema autônomo, em que lugar fica o fora 

dessas literaturas pós-autônomas? Uma vez que já não é possível identificar valores como a 

literariedade ou como os de uma linguagem que se deslocaria de seu uso cotidiano. Para 

Ludmer, esse novo paradigma diz respeito mais à possibilidade de novas leituras, do que à 

emergência de um novo sistema de produção e circulação das escrituras:  

 
Ou se lê este processo de transformação das esferas (ou perda da autonomia, 

ou da "literaturalidade" e seus atributos) e se altera a leitura ou se segue 

sustentando uma leitura no interior da literatura autônoma e da 

‘literaturalidade’, e então aparece o valor literário em primeiro plano 

(Ibidem, p. 4). 

 

 Caberia então seguir a noção de mudança de estatuto da literatura e consequentemente 

teríamos um novo modo de leitura. Ou negá-la, mantendo-se a partir dessa atitude o modo de 

leitura que faz permanecer em jogo as distinções entre literatura e não literatura e boa ou má 

literatura. Por isso a dificuldade de se estabelecer um fora para uma teoria que procura 

abarcar tantas possibilidades de leitura. “As literaturas pós-autônomas do presente sairiam da 

literatura, atravessariam a fronteira, e entrariam em um meio [...] real-virtual, sem foras, a 
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imaginação pública [...]” (Ibidem, p. 4). O movimento de inclusão que caracteriza o conceito 

de pós-modernidade em Jameson aparece em Ludmer ampliado e concentrado na dissecação 

dos problemas conceituais que essa já clássica noção de pós-modernidade teria introduzido no 

debate cultural das últimas décadas.   

 No entanto vale ressaltar que na noção de pastiche segundo Jameson, não está 

agregado um valor crítico, o qual associa por outro lado à paródia e à arte moderna de modo 

geral. Para Jameson, os objetos desse presente o qual descreve, só fazem reproduzir a lógica 

do capitalismo. Nesse sentido, segundo Contreras, Ludmer atualiza o conceito de pós-

modernidade de Jameson sem trazer ao texto essas referências de maneira direta.  
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IV. Frederic Jameson e a pós-modernidade 

 

 Na pós-modernidade segundo Jameson as obras de arte não são uma exclusividade dos 

espaços nos quais durante a modernidade predominava: “[...] na Universidade, nos museus, no 

circuito das galerias de arte e nas fundações” (Jameson, 1985, p. 17). Não só para Jameson 

como também para os formalistas a ideia de modernidade em literatura se funda, entre outros 

traços, na possibilidade de construção de um estilo singular de escrita. “Estes estilos todos 

diferem um do outro e, contudo, são comparáveis nisto: cada um é absolutamente 

inconfundível. [...]” (Ibidem, p. 17). Esses estilos se fariam possíveis pela particularidade que 

propusessem estabelecer em relação à norma linguística.  

 Jameson sugere o encerramento dessa ideia de uma linguagem normal, supondo a 

antecipação por parte da literatura moderna de desenvolvimentos sociais no sentido de uma 

fragmentação da linguagem que tornaria impossível ao longo do tempo a manutenção da 

noção de uma linguagem comum e logo de uma transgressão a uma norma que já não mais 

existiria. Para Jameson, a possibilidade de construção de novos estilos se esgota dentro da 

própria modernidade: “todos estes já foram inventados; o número de combinações possíveis é 

restrito; os estilos mais singulares já foram concebidos” (Ibidem, p. 19). Aí surge uma 

possível entrada para as intervenções de Ludmer, quando Jameson, ao estender seu raciocínio, 

propõe um problema: “[...] se está esgotada a experiência e a ideologia do eu singular, uma 

experiência e uma ideologia que sustentavam a prática estilística da modernidade clássica, já 

não fica claro o que os artistas e escritores do período atual estariam fazendo.” (Ibidem, p. 

19). Uma questão melhor talvez fosse: o que é a arte pós-moderna? Uma vez munido com a 

resposta a essa pergunta, talvez fosse possível saber o que os artistas e escritores estariam 

fazendo.  

 É a partir da lógica da construção de um estilo singular como ruptura à norma 

estabelecida que Jacques Rancière enxerga, por conta da oposição à qual submete dois 

regimes de historicidade, o traço distintivo do regime estético das artes. Não só a oposição 

entre dois regimes de historicidade se estabelece no interior do regime estético das artes, 

como também e, por conta disso, o desdobramento no qual se configura a pós-modernidade 

em oposição àquilo que se convencionou chamar de modernidade:  

 

A pós-modernidade, num certo sentido, foi apenas um nome com o qual 

certos artistas e pensadores tomaram consciência do que tinha sido a 

modernidade: uma tentativa desesperada de fundar um ‘próprio da arte’ 

atando-o a uma teleologia simples da evolução e da ruptura históricas. E não 
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havia de fato necessidade de se fazer, desse reconhecimento tardio de um 

dado fundamental do regime estético das artes, um corte temporal efetivo, o 

fim real de um período histórico. (Rancière, [2000]2009, p. 41). 

 

 O que Rancière identifica ainda no regime estético das artes como Modernitarismo – 

definido como “a segunda grande forma do paradigma modernista”, que sobredetermina “a 

crise da arte” –, é já o próprio pensamento pós-moderno na medida em que esse não deixa de 

ser também uma relação entre dois regimes de historicidade. Ou, como já teria dito Jameson, 

a “arte sobre a arte de um novo modo [...]” (Jameson, op. cit., p. 19). Ou seja, é a ideia de 

“periodização” a qual Jameson caracteriza como a correlação da “emergência de novos traços 

formais na vida cultural com a emergência de um novo tipo de vida social e de uma nova 

ordem econômica [...]” (Ibidem, p. 17), que, segundo Rancière, vai unir as artes moderna e a 

pós-moderna dentro de um mesmo regime estético.   

 Para Rancière, o regime estético das artes “[...] transforma em princípio de 

artisticidade essa relação de expressão de um tempo e um estado de civilização que antes era 

considerada a parte ‘não-artística’ das obras. [...]” (Rancière, op. cit., p. 36). Nesse sentido 

seria coerente pensar que a diferença entre pós-modernidade e modernidade é mais “o 

desgaste da velha distinção entre cultura erudita e cultura popular (a dita cultura de massas)” 

(Jameson, op. cit., p. 17), do que os contrastes que vão se estabelecendo entre ambas no que 

diz respeito ao manejo com os dados da tradição.  

 Ainda que mais tarde um dos problemas da pós-modernidade passe a ser exatamente a 

contestação da validade desse movimento moderno por definição, ao qual Octavio Paz dedica 

um capítulo inteiro no livro Os filhos do barro sob o título de “Tradição da ruptura”, pode-se 

dizer, à luz de Jameson, que é a indistinção entre cultura erudita e cultura de massas a 

primeira particularidade do pensamento pós-moderno em relação ao moderno.  

 

[...] os casos de pós-modernidade citados acima aparecem, na sua maioria, 

como reações específicas a formas canônicas da modernidade [...] Isto quer 

dizer que serão tantas as formas de pós-modernidade quantas foram as 

formas modernas, uma vez que as primeiras não passam, pelo menos de 

início, de reações específicas e locais contra os seus modelos. [...] a unidade 

deste novo impulso – se é que tem alguma – não se funda em si mesma mas 

em relação à própria modernidade contra a qual ela investe. (Ibidem, p. 17). 

  

 E então é a partir dessas primeiras características do que começou a se apresentar 

como um pensamento pós-moderno que Jameson vai propor os seus dois traços mais 

significativos: o pastiche e a esquizofrenia. É por conta da impossibilidade de jogo com uma 
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norma linguística que se fragmenta e pelo esgotamento da experiência e da ideologia do eu 

singular, que “a paródia se torna impossível” (Ibidem, p. 17). Para Jameson, a paródia foi um 

procedimento que só pôde ser operado enquanto vigorou a literatura moderna. 

 Um exemplo dessa passagem da paródia para o pastiche na perspectiva de Jameson é o 

romance Ragtime de E. L. Doctorow, no qual a presença do passado histórico estaria baseada 

mais nos estereótipos desse passado do que na reconstrução de uma memória coletiva. Isso 

porque na pós-modernidade a ideia mesma de um passado histórico pressuposto é colocada 

em questão. No cinema “o filme de nostalgia” passa a instaurar um trabalho de resgate dos 

traços estéticos das imagens da própria cultura. “Reinventa a sensação e a forma dos objetos 

de arte característicos de uma época passada [...] procurando despertar um sentido do passado 

que se associa a tais objetos” (Ibidem, p. 20). Muitas vezes essas ficções não se ambientam 

necessariamente em uma determinada década. Funcionam como “uma ambientação da 

narrativa em algum passado nostálgico indefinido, uma década de 30 eterna, fora da história” 

(Ibidem, p. 21). O ensaio de Jameson é de 1985 e parece estar em sintonia com o pensamento 

de Calvino quando escreve suas propostas em 1988, pelo menos no que diz respeito à 

circulação das imagens na cultura pós-moderna. As considerações de Jameson quanto ao uso 

das imagens da cultura pelo cinema a partir da década de 1960 estão próximas à concepção de 

Calvino sobre a constituição da memória visiva de uma sociedade exposta à cultura de 

massas.  

 
Parece-me extremamente sintomático constatar que o estilo dos filmes de 

nostalgia esteja invadindo e colonizando até mesmo os filmes atuais que têm 

cenários contemporâneos: como se, por alguma razão, fôssemos hoje 

incapazes de focalizar nosso próprio presente, como se tivéssemos nos 

tornado inaptos para elaborar representações estéticas de nossa própria 

existência corrente. (Ibidem, p. 21) 

 

 Essa relação específica com o tempo – “o que se poderia chamar de ‘textualidade’ ou 

écriture” (Ibidem, p. 21) –, a qual prefere discutir em torno da noção lacaniana de 

esquizofrenia, é para Jameson “o segundo traço básico da pós-modernidade” (Ibidem, p. 21). 

Jameson se ocupa em deixar claro que o empréstimo do termo não se deve à pretensão de um 

diagnóstico clínico da contemporaneidade, mas ao fato de que, para Lacan, a persistência da 

identidade acompanhada pela experiência da temporalidade, é um efeito de linguagem, e que 

o distúrbio em questão tem a ver com o comprometimento dessa faculdade que permite ao 

indivíduo se situar em relação ao tempo e por consequência persistir com a sua identidade. 

“Porque a linguagem possui um passado e um futuro, porque a frase se instala no tempo, é 
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que nós podemos adquirir aquilo que nos dá a impressão de uma experiência vivida e concreta 

do tempo” (Ibidem, p. 22) O esquizofrênico, segundo Jameson, não se situa nem em relação 

ao tempo e nem à linguagem.  

 Não se trata de dizer que o esquizofrênico não faz uso da linguagem ou que não pode 

articulá-la, mas de dizer que questiona ou problematiza as diferenças que a linguagem permite 

que sejam estabelecidas entre coisas e seres (entidades) em função do tempo. “Em outras 

palavras, a experiência esquizofrênica é uma experiência de materialidade significante isolada 

[...]” (Ibidem, p. 22). Para Jameson, a experiência esquizofrênica importa para a discussão da 

pós-modernidade na medida em que estabelece uma relação com o significante para além do 

significado, porque “[...] um significante que perdeu seu significado se transforma com isso 

em imagem” (Jameson, 1985, p. 23). Jameson cita um texto chamado China de Perelman, um 

poeta norte-americano “mais jovem”, que o teria escrito a partir da observação de um livro de 

fotos comprado numa papelaria em Chinatown, para compará-lo, junto às produções que julga 

não se adequarem “às velhas categorias da Nova Crítica”, à vida social dos Estados Unidos na 

década de 1980.  

 O poema funciona como legenda para as imagens cujas verdadeiras inscrições não têm 

sentido para o poeta, “[...] um livro cujas legendas e caracteres não passavam obviamente de 

letra morta para ele (ou deveríamos dizer materialidades significantes?)” (Ibidem, p. 25). Tal 

como os quadrinhos americanos redesenhados na Itália pelo Corriere dei Piccoli, os quais 

Calvino via ainda sem saber ler e que “[...] interpretava a cada vez de maneira diferente [...]” 

(Calvino, 2002, p. 109), as imagens do livro que Perelman também vê sem ler, abrem 

caminho para uma fabulação cujas referências não estão no objeto observado. “Suas 

referências são outras imagens, outro texto, e a ‘unidade’ do poema não existe absolutamente 

no texto, mas fora dele, na unidade fechada de um livro ausente” (Jameson, op. cit., p. 25). 

 A conclusão de Jameson passa pela noção de que os traços formais da arte pós-

moderna já existiam na arte moderna e que há mudanças de período como nesse caso, mais 

por conta da predominância de traços que anteriormente eram secundários e da simultânea 

posição secundária que assumem traços que anteriormente eram predominantes, do que por 

“mudanças completas de conteúdo”. De outra maneira, novamente em “O narrador pós-

moderno”, Silviano Santiago tenta dar conta da dimensão dessa mudança: “O que está em 

jogo não é o surgimento de um novo tipo de ação, inteiramente original, mas a maneira 

diferente de encarar” (Santiago, op. cit., p. 54). A constatação de que “[...] muito pouca coisa 

restou da arte contemporânea, em forma ou conteúdo, que pareça intolerável e escandaloso à 
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sociedade de nosso tempo [...]” (Jameson, op. cit., p. 25), é também um sintoma do 

esgotamento da possibilidade de construção de novos estilos singulares citado anteriormente, 

quando da impossibilidade da produção de paródias na pós-modernidade, segundo Jameson. 

As formas mais inusitadas de manifestação artística são assimiladas pela cultura pós-moderna 

e, para Jameson, essa infiltração generalizada da arte na vida social, contrasta com as 

condições de “arte do contra” e de “insulto ao bom gosto” e à vida burguesa, características da 

arte da modernidade clássica. “O que significa que, mesmo que a arte contemporânea ainda 

apresente os mesmos traços formais da antiga modernidade, a sua posição dentro da nossa 

cultura está basicamente alterada” (Ibidem, p. 25-6). O debate já desgastado sobre o excesso 

de informação na sociedade de consumo tem um papel central nessa nova relação do homem 

com o tempo e com a história.  

 

A produção cultural foi empurrada para o interior da mente [...] o realismo 

que nos resta é um ‘realismo’ que decorre da captação deste confinamento e 

da consciência viva de que, por razões especiais de algum tipo, nos vemos 

condenados a buscar o passado histórico através das imagens da cultura pop 

e de nossos estereótipos a seu respeito, sendo que o próprio passado 

permanece, para sempre, fora de alcance. (Ibidem, p. 21) 

  

 É nesse contexto, definido já em 1936 por Walter Benjamin, como o de uma tendência 

do que chama de “massas modernas”, “[...] a superar o caráter único de todos os fatos através 

de sua reprodutibilidade” (Benjamin, [1936]2008, p. 170), num quadro de destruição da aura 

da “Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, que, segundo Antelo, a imagem 

assume um “[...] caráter centrípeto [...] situado à metade do caminho entre o fenomenológico 

e o transcendente, o estrutural e o histórico, ou seja, no plano do ana-crônico” (Antelo, 2013, 

p. 9). É da noção de que a quarta dimensão, o tempo, se define em função de uma conjunção 

com o espaço tridimensional, e que dois acontecimentos não podem ocorrer ao mesmo tempo 

no mesmo espaço, mas que, entretanto, podem ocorrer no mesmo espaço, com a condição de 

que ocorram, cada qual a seu tempo – noção essa que por sua vez define a singularidade do 

acontecimento como um intervalo de tempo no espaço, fazendo, por consequência disso, com 

que o espaço tridimensional seja entendido como “[...] o conjunto dos acontecimentos 

simultâneos [...]”
11

 –, que Antelo (2013) capta, das leituras de Introdução à analise finita da 

continuidade (1913)
12

 e As ideias e as formas. Estudos sobre morfologia da cultura (1928) de 

                                                           
11

 D’Ors, Eugenio apud ANTELO, Raul. Autonomia, pós-autonomia, an-autonomia, 2013, p. 8. 
12

 “[...] postumamente publicada como As aporias de Zenão de Eleia e a noção moderna de espaço-tempo” 

(Ibidem, p. 7). 
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Eugenio D'Ors, o princípio que vai associar à ideia benjaminiana de aura: “[...] um singular 

cruzamento de espaço e tempo [...]” (Ibidem, p. 9). Destruí-la, segundo Benjamin, significa 

tornar próximo um acontecimento distante, através da sua reprodução. 

 A partir do problema diagnosticado como destruição da aura da obra de arte, o qual de 

saída implica a inviabilidade da autonomia de uma disciplina estética, por um lado, temos a 

pergunta de Calvino sobre a possibilidade de uma literatura fantástica no século XXI e, por 

outro, a pergunta de Jameson sobre a existência de um valor crítico na arte pós-moderna. 

Tendo em conta a leitura da contemporaneidade feita por Ludmer, seria possível crer que já 

não há escritura que não seja permeada pelo fantástico
13

 e que também não há ficção que não 

traga em si, mesmo que de maneira implícita, uma sorte de critérios críticos. A questão que 

surge daí, por um lado, é se de fato há uma relativa estabilidade dos gêneros, e por outro, se 

não passou de uma ilusão a noção de autonomia da literatura durante aquilo que se 

convencionou chamar de modernidade. Não era um dos trabalhos do poeta moderno fazer 

emergir seu estilo singular a partir de uma visão crítica da tradição? Visão essa que inclusive 

lhe permitia distinguir dentro dessa tradição os arranjos de linguagem passíveis a uma leitura 

literária. Ainda resta alguma ressalva à constatação de que há uma relação de poder no centro 

de toda tentativa de tornar autônomo um terreno da estética? O discurso crítico, não é também 

permeado por um movimento de fabulação que busca atribuir sentido à tradição literária? Ou 

mais do que isso, apropriar-se dessa tradição situando-se numa posição indefinida entre a 

objetividade e a subjetividade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 No sentido em que Ludmer atribui ao conceito de “realidadeficção”. Como o apagamento de “uma relação 

específica entre ‘a história’ e ‘a literatura’” que definia “a noção de ficção dos clássicos [...]” (Ludmer, op. cit., 

p. 2), a “realidadeficção da imaginação pública” segundo Ludmer, contém e funde as esferas de atividade tidas 

até então como relativamente autônomas. 
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V. O conceito de ficção segundo Saer e Rancière 

  

 Bem como Rancière pontua, a partir do período o qual propõe chamar de regime 

estético das artes, até mesmo a objetividade da ciência histórica estaria comprometida com 

um processo de ficcionalização. 

 

Dito de outro modo – e isso é evidentemente algo que os historiadores não 

gostam muito de olhar de perto –, a nítida separação entre realidade e ficção 

representa também a impossibilidade de uma racionalidade da história e de 

sua ciência. A revolução estética redistribui o jogo tornando solidárias duas 

coisas: a indefinição das fronteiras entre a razão dos fatos e a razão das 

ficções e o novo modo de racionalidade da ciência histórica. Declarando que 

o princípio da poesia não é a ficção, mas um determinado arranjo dos signos 

da linguagem, a idade romântica torna indefinida a linha divisória que 

isolava a arte da jurisdição dos enunciados ou das imagens, bem como 

aquela que separava a razão dos fatos e a razão das histórias. [...] A idade 

romântica força de fato a linguagem a penetrar na materialidade dos traços 

através dos quais o mundo histórico e social se torna visível a si mesmo [...] 

É a circulação nessa paisagem de signos que define a nova ficcionalidade: a 

nova maneira de contar histórias, que é, antes de mais nada, uma maneira de 

dar sentido ao universo “empírico” das ações obscuras e dos objetos banais. 

(Rancière, op. cit., p. 54-5). 

  

 Excetuando o seu questionável engajamento político
14

, Tom Clancy, escritor norte-

americano, certa vez em entrevista ao talkshow de Larry King, o Larry King Live da rede 

CNN de televisão, teria dito uma frase que parece condensar parte dessa problemática que 

Rancière procura formular entre universo empírico e ficcional: “The difference between 

fiction and reality? Fiction has to make sense.” [A diferença entre ficção e realidade? A 

ficção tem que fazer sentido]. De fato, toda forma de ficção produz sentido, ou como diz 

Jameson em relação à linguagem verbal escrita especificamente, “um ‘efeito-de-sentido’ [...] 

produzido pelo inter-relacionamento de materialidades significantes.” (Jameson, op. cit., p. 

22). Caberia nessa mesma linha de raciocínio identificar o “cinema documentário”, que como 

forma de ficção também produz sentido, e que segundo Rancière é um “[...] cinema que se 

dedica ao ‘real’ [...]” (Rancière, op. cit., p. 57). O que Rancière chama de “cinema 

documentário”, para lhe opor ao “cinema de ficção”, sem que seja perdida a possibilidade de 

atribuir ao primeiro também a condição de ficção, trabalha com outra materialidade 

significante que não somente a linguagem oral e escrita. Assim como o “cinema de ficção”, 

                                                           
14

 Segundo o site newsmeat.com, que divulga dados sobre doações de pessoas físicas para partidos políticos dos 

Estados Unidos, entre 1994 e 2006 Tom Clancy doou mais de US$237.000,00 para candidatos do partido 

Republicano. 
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“eleva a sua maior potência o duplo expediente da impressão muda que fala e da montagem 

que calcula as potências de significância e valores de verdade [...]” (Ibidem, p. 57), e neste 

sentido é “[...] capaz de uma invenção ficcional ainda mais forte que o cinema de ficção, que 

se dedica facilmente a certa estereotipia das ações e dos tipos característicos” (Ibidem, p. 57). 

Outra forma de ficção que, bem como todas as outras, produz sentido, é a do relato estatal, já 

visitada em Piglia a respeito das três propostas discutidas anteriormente. “O relato estatal 

constitui uma interpretação dos fatos, ou seja, um sistema de motivação e de causalidade, uma 

forma fechada de explicar uma rede social complexa e contraditória” (Piglia, 2001, p. 24). 

Antes de vigorar essa nova ficcionalidade que Rancière vê surgir a partir da idade romântica, 

havia uma linha divisória que separava dois tipos de histórias:  

 
[...] a linha divisória aristotélica entre duas “histórias” – a dos historiadores e 

a dos poetas [...] A revolução estética transforma radicalmente as coisas: o 

testemunho e a ficção pertencem a um mesmo regime de sentido. De um 

lado, o “empírico” traz as marcas do verdadeiro sob a forma de rastros e 

vestígios. ‘O que sucedeu’ remete pois diretamente a um regime de verdade, 

um regime de mostração de sua própria necessidade. Do outro, “o que 

poderia suceder” não tem mais a forma autônoma e linear da ordenação de 

ações. A “história” poética, desde então, articula o realismo que nos mostra 

os rastros poéticos inscritos na realidade mesma e o artificialismo que monta 

máquinas de compreensão complexas. (Rancière, op. cit., p. 56-7) 

  

 Sobre essa nova ficcionalidade, cabe destacar as contribuições de Juan José Saer cujo 

ensaio “O conceito de ficção”, publicado originalmente pelo periódico argentino Punto de 

Vista, no segundo semestre de 1991, vem a esclarecer as confusões provocadas por alguns 

escritores apoiados pelo mercado editorial, que, constantemente classificam seus livros como 

não-ficção. Saer cita o caso da biografia quando determinada a narrar objetivamente os fatos.  

 
Quando se trata de meros acontecimentos exteriores e anedóticos, não 

poucas vezes secundários, a biografia pode manter a sua objetividade, mas 

ao passar ao campo interpretativo o rigor vacila, o caráter problemático do 

objeto contamina a metodologia. (Saer, [1991]2009, p. 1) 

  

 Para Saer, a veracidade do que será narrado não é consequência da exclusão de rastros 

fictícios: “[...] uma proposição, por não ser fictícia, não é automaticamente verdadeira” 

(Ibidem, p. 2). O que diz Saer com isso é que entre a ficção e a verdade objetiva, que não 

pode ser verificada e que consequentemente não pode também ser narrada, vagam os gêneros 

da não-ficção que pretendem representá-la. “Dado que autobiografia, biografia, e tudo o que 

pode entrar na categoria de não-ficção [...] decidiram representar a suposta verdade objetiva, 

são eles que devem aplicar a prova de sua eficiência” (Ibidem, p. 2).  
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 O que Saer pontua como paradoxo da ficção, o fato de que quando “[...] recorre ao 

falso, o faz para aumentar a sua credibilidade [...]” (Ibidem, p. 2), tem a ver com aquilo que 

Piglia chama de construção sobre os rastros vazios do real, ao se referir à maneira com que 

Edgar Allan Poe se posiciona entre a informação jornalística e o gênero policial o qual 

inaugura, segundo Borges. Preencher os rastros vazios do real, por sua vez, tem a ver com 

uma noção que está implícita na escrita ficcional, de que a potência do que “poderia suceder” 

desenvolve-se na dimensão do inverificável. A ficção “mergulha” numa suposta realidade 

objetiva para trazer à tona seus aspectos verificáveis e compartilhados, misturados com as 

cores que usa para preencher os espaços do inverificável. Trabalhar com essa dimensão do 

inverificável supõe a construção de situações que por mais absurdas que pareçam, devem ser 

coerentes à sua própria lógica em busca de tornarem-se inegáveis.  

 A ficção é, nesse sentido, “[...] um tratamento específico do mundo, inseparável do 

que trata” (Ibidem, p. 2). Se não há como provar ou verificar que determinada situação tenha 

acontecido, esteja acontecendo ou que seja possível no futuro, também não há como contestar 

que exista como ficção. O que diria Saer sobre a afirmação de Piglia na qual diz que a crítica 

faz-se ouvir como uma voz verdadeira? Qual é a dimensão do verificável no âmbito da 

crítica? Ela trata de alguma realidade objetiva? Pretende demonstrar empiricamente suas 

teorias? A empiria da crítica para Calvino, a dimensão verificável daquilo que propõe para e 

a partir da literatura, não se demonstra em outro espaço senão no campo discursivo.  

 Na defesa da “exatidão” como aspecto a permanecer na literatura do futuro, Calvino 

fala sobre a possibilidade de definir também negativamente esse valor o qual se propõe a 

defender. “Por exemplo, Giacomo Leopardi sustentava que a linguagem será tanto mais 

poética quanto mais vaga e imprecisa for” (Calvino, op. cit., p. 73). Assim, Calvino destaca a 

harmonia na qual podem conviver certas contradições no interior da literatura. Como a 

linguagem deve dar conta de manejar os aspectos da vida e da natureza das coisas, os quais, 

ainda que se contradigam, não se anulam. E então Calvino usa a experiência de Leopardi para 

exemplificar como a hipótese sobre um aspecto sensível da vida pode ser comprovada no 

campo discursivo. “As razões invocadas por Leopardi encontram perfeita ilustração em seus 

versos, o que lhes confere a autoridade dos fatos comprovados” (Ibidem, p. 74). Ao 

reivindicar a verificabilidade dos traços não-ficcionais que uma escrita pretensamente objetiva 

deveria contemplar, Saer propõe a impossibilidade da existência de um gênero não-ficcional. 

A conclusão de Saer encontra-se em plena sintonia com o conceito de ficção que traz 
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Rancière ainda em A partilha do sensível: “O real precisa ser ficcionado para ser pensado” 

(Rancière, op. cit., p. 58). 
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Crítica e ficção entre a exposição universal e a especulação: considerações finais 

 

Se “a autonomia da vontade [...] é a propriedade que a vontade possui de ser lei para si 

mesma [...]” (Antelo, 2013, p. 3), talvez a autonomia da arte possa ser entendida como a 

tomada de posição por parte da arte (ou da classe artística) para fundar, dentro de sua própria 

esfera de atividade, as leis que determinam o que pode ou não ser seu objeto. É a noção de 

uma autonomia estética que cria ambiente para que a crítica literária torne-se uma disciplina 

acadêmica num primeiro momento. Dada a inviabilidade da persistência da noção de 

autonomia literária, parte dos críticos migra para o estabelecimento de uma crítica social. 

Assim, já em 1929, quando Mikhail Bakhtin escreve Marxismo e filosofia da linguagem, onde 

elabora uma abordagem social para os estudos sobre os fenômenos da linguagem, 

identificando a enunciação como a unidade real de uma cadeia verbal ininterrupta, está 

também contestando a existência de um sistema linguístico abstrato, independente ao contexto 

social imediato da enunciação.  

 

A comunicação verbal entrelaça-se inextricavelmente aos outros tipos de 

comunicação e cresce com eles sobre o terreno comum da situação de 

produção. Não se pode, evidentemente, isolar a comunicação verbal dessa 

comunicação global em perpétua evolução. (Bakhtin, [1929]2006, p. 118) 

 

 A ideia de uma cadeia verbal ininterrupta se baseia numa noção equivalente àquela 

apresentada acima sobre a constituição do acontecimento, como um singular ponto de contato 

entre tempo e espaço. A cadeia verbal representa, para Bakhtin, a inscrição da linguagem 

verbal na sucessão desses pontos, no curso de um tempo cronológico. Em Bakhtin a dimensão 

do acontecimento se concentra no conceito de enunciação. “Toda enunciação monológica, 

inclusive uma inscrição num monumento, constitui um elemento inalienável da comunicação 

verbal” (Ibidem, p. 99). Sendo, segundo Bakhtin, a linguagem, de natureza social, essa se 

distancia da noção saussuriana de sistema linguístico onde se distinguem língua (sistema) e 

fala, a partir da qual se funda o pensamento estruturalista. Para Bakhtin, o livro é uma 

enunciação em diálogo com a tradição, no sentido mais material e concreto que essa relação 

possa suscitar. Entretanto Bakhtin ainda submete o estudo sobre as enunciações a um contexto 

de autonomia das esferas de atividade humana.  

 

O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui igualmente um elemento da 

comunicação verbal. Ele é objeto de discussões ativas sob a forma de 

diálogo e, além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser 
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estudado a fundo, comentado e criticado no quadro do discurso interior, sem 

contar as reações impressas, institucionalizadas, que se encontram nas 

diferentes esferas da comunicação verbal (críticas, resenhas, que exercem 

influência sobre os trabalhos posteriores, etc.). Além disso, o ato de fala sob 

a forma de livro é sempre orientado em função das intervenções anteriores 

na mesma esfera de atividade, tanto as do próprio autor como as de outros 

autores: ele decorre portanto da situação particular de um problema 

científico ou de um estilo de produção literária. (Ibidem, p. 126) 

 

 Pode-se dizer que Benjamin enxerga com considerável antecedência, a partir da 

reprodutibilidade técnica da obra de arte, da destruição de sua aura, não só a inviabilidade de 

sua autonomia, como também a relação que tal inviabilidade guarda com a “saturação 

informacional” aliada à “[...] transformação da realidade em imagens [...]” (Jameson, 1985, p. 

26), as quais Jameson identifica como causas da perda do sentido de história. “Cada dia fica 

mais irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão perto quanto possível, na imagem, 

ou antes, na sua cópia, na sua reprodução” (Benjamin, [1936]1994, p. 170). Esse cenário, 

descrito por Benjamin e desenvolvido com profundidade por Guy Debord em A sociedade do 

espetáculo de 1967, altera a percepção do sujeito em relação ao tempo e ao espaço, o que leva 

Jameson a dizer: 

 
Sinto-me tentado a afirmar que a própria função dos meios de comunicação 

é de relegar ao passado [...] experiências históricas recentes, isto o mais 

rápido possível. A função informativa dos meios seria, desse modo, a de 

ajudar a esquecer, a de servir de verdadeiro instrumento de amnésia 

histórica. (Jameson, op. cit., p. 26) 

 

 Quando Calvino determina a “exatidão” como um dos valores entre os que devem 

persistir no futuro da literatura, o faz apresentando-a como um antídoto contra o tratamento 

dado à linguagem e às imagens pelo que prefere chamar de os media. Tal como em um 

diagnóstico, descreve uma humanidade cujas capacidades de evocar imagens nítidas, 

“icásticas”, e de usar a linguagem de maneira precisa para “traduzir as nuanças do 

pensamento e da imaginação”, encontram-se substancialmente comprometidas. O ambiente 

que Calvino descreve, a seguir, é muito semelhante àquele para o qual Piglia reivindica um 

ideal de claridade, no que diz respeito ao uso da linguagem, num momento em que a lógica 

dominante é a de uma “norma linguística” que impede que sejam nomeadas “amplas zonas da 

experiência”. Diz Calvino:  

 

Às vezes me parece que uma epidemia pestilenta tenha atingido a 

humanidade inteira em sua faculdade mais característica, ou seja, no uso da 

palavra, consistindo essa peste da linguagem numa perda de força 
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cognoscitiva e de imediaticidade, como um automatismo que tendesse a 

nivelar a expressão em fórmulas genéricas, anônimas, abstratas, a diluir os 

significados, a embotar os pontos expressivos, a extinguir toda a centelha 

que crepite no encontro das palavras com novas circunstâncias [...] Gostaria 

de acrescentar não ser apenas a linguagem que me parece atingida por essa 

pestilência. As imagens, por exemplo, também o foram. Vivemos sob uma 

chuva ininterrupta de imagens; os media todo-poderosos não fazem outra 

coisa senão transformar o mundo em imagens, multiplicando-o numa 

fantasmagoria de jogos de espelhos-imagens que em grande parte são 

destituídas da necessidade interna que deveria caracterizar toda imagem, 

como forma e como significado, como força de impor-se à atenção, como 

riqueza de significados possíveis. (Calvino, op. cit., p. 72-73)  

 

 Se para Ludmer o debate sobre o estatuto da ficção deve ultrapassar a noção de 

autonomia que anteriormente era atribuída à esfera literária, por outro lado, deve transferir tal 

noção à ubiquidade característica à circulação das imagens reproduzidas que, a sua maneira, 

vincula-se a toda força produtiva. Nesse sentido, Guy Debord já havia definido essa situação 

como ambiente determinante para o surgimento de uma “sociedade do espetáculo”. 

 

As imagens que se destacaram de cada aspecto da vida fundem-se num fluxo 

comum, no qual a unidade dessa mesma vida já não pode ser restabelecida. 

A realidade considerada parcialmente apresenta-se em sua própria unidade 

geral como um pseudomundo à parte, objeto de mera contemplação. A 

especialização das imagens do mundo se realiza no mundo da imagem 

autonomizada, no qual o mentiroso mentiu para si mesmo. O espetáculo em 

geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do não-

vivo. (Debord, [1967]1997, p. 13) 

 

 A reprodução e a transmissão de imagens do mundo, de recortes de acontecimentos 

que sucedem em espaços específicos, para outros espaços, fazem com que essas imagens 

sejam presenciadas e que também formem parte desses outros espaços, mesmo que somente 

como imagens. O espaço no qual o indivíduo contempla essas reproduções sofre uma 

alteração de ordem temporal, algo que Jameson diagnosticaria mais tarde como “uma 

experiência de materialidade significante isolada”. No entanto, Debord já aprofundara a 

descrição sobre essa experiência em torno daquilo que havia enxergado na sociedade como 

uma separação consumada:  

 

Não é possível fazer uma oposição abstrata entre o espetáculo e a atividade 

social efetiva: esse desdobramento também é desdobrado. O espetáculo que 

inverte o real é efetivamente um produto. Ao mesmo tempo, a realidade 

vivida é materialmente invadida pela contemplação do espetáculo e retoma 

em si a ordem espetacular à qual adere de forma positiva. A realidade 

objetiva está presente dos dois lados. Assim estabelecida, cada noção só se 

fundamenta em sua passagem para o oposto: a realidade surge no espetáculo, 
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e o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a essência e a base da 

sociedade existente. (Ibidem, p. 15) 

 

 Como que para suplementar o que diz Contreras sobre uma filiação teórica de Ludmer 

devida a Jameson e a Baudrillard, silenciada num discurso que buscaria ancorar-se o menos 

possível a categorias previamente estabelecidas por uma crítica ainda imersa em convenções 

literárias, acima se expõe uma relação proposta por Debord entre “espetáculo” e “realidade”, 

que repercute de maneira não menos decisiva nos postulados de Ludmer, quando da fusão 

entre realidade e ficção, e entre as noções de literatura, cultura e economia. 

 Tal referência não passa despercebida na leitura do artigo supracitado “A multidão 

entra em ação”. No livro Il recordo del presente (1999), tema desse artigo de Ludmer, Paolo 

Virno se refere a um presente dividido entre a recordação e a percepção. Fenômenos de 

natureza distinta que, segundo Virno, coexistem simultaneamente em todo e qualquer evento. 

Seu estudo sobre “a recordação do presente” foi inspirado no ensaio Le souvenir du présent et 

la fausse reconnaissance
15

 de Henri Bergson, e é daí que partem suas lucubrações em torno 

do fenômeno do déjà vu como uma ampliação desenfreada do poder e dos domínios da 

memória.  

 

O típico sintoma do déjà vu, ou seja, a re-evocação do que está sucedendo 

agora, é também a condição de possibilidade da recordação em geral. Não 

poderíamos ter memória se ela não fosse antes de tudo, memória do 

presente. (Virno, 1999[2003], p. 7-8) 

 

 Em outras palavras, para Virno, o sintoma do déjà vu é resultado da existência de uma 

diferença modal em todo evento: “modalidade do possível ou modalidade do real, memória da 

potência ou percepção do ato. No déjà vu [...] se dá assim a paradoxal coexistência do real e 

do possível a propósito do mesmo evento” (Ibidem, p. 9). Para Virno, a menção, simultânea 

ao ato e inerente ao uso da linguagem, ao mesmo tempo em que situa no passado o que está 

sendo pronunciado, evoca o potencial infinito da língua, “[...] reconduz o ato da palavra à 

faculdade que o torna possível” (Ibidem, p. 13). Há nesse sentido, em todo acontecimento ou 

evento, um movimento de incursão histórica, simultâneo à presença de potencialidades de um 

passado indefinido.  

                                                           
15

 “O ensaio Le souvenir du présent et la fausse reconnaissance, aparece primeiro na Revue philosophique de 

dezembro de 1908, e foi incluído por Bergson no livro L’énergie spirituelle, PUF, París, 1919” (Ibidem, p. 6) 
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 Diante da impossibilidade da concepção de uma memória que não seja em alguma 

medida anacrônica, razão pela qual atribui o fenômeno do déjà vu à recordação em geral, 

Virno traça uma oposição entre o que identifica como dois tipos de anacronismo: “a 

recordação do presente” e o “falso reconhecimento”, conceitos sinônimos em Bergson, sendo 

que, para Virno, o primeiro provoca a experiência do possível, enquanto o segundo dissimula 

ou remove essa experiência. “Tanto a manifestação como o ocultamento do virtual, servem-se 

de um procedimento contra-temporal, postulando a transposição do ‘hic et nunc’
16

 no 

passado” (Ibidem, p. 14). Segundo Virno, para Bergson, “um evento devém possível 

unicamente no momento em que se realiza”.
17

 A máxima de Bergson leva Virno a pensar que 

a capacidade de percepção no decorrer de um evento, é simultânea à capacidade de recordá-lo 

enquanto sucede, e que a diferença de natureza entre essas duas capacidades é o fundamento 

da experiência histórica.  

 Nesse sentido, Virno atribui a noção de paralisia ou de fim da experiência histórica – 

debatida aqui a partir da perspectiva de Jameson acerca do pastiche, e mais precisamente de 

um “cinema de nostalgia” que se diferencia do romance ou do filme histórico antigo, ao 

trabalhar menos com o nosso passado histórico do que com as nossas ideias ou estereótipos 

sobre esse mesmo passado –, à transformação do “anacronismo formal” em “anacronismo 

real”, ou seja, à transformação da “recordação do presente” em “falso reconhecimento”, em 

ocultamento da diferença entre o “virtual” e o “atual”.  

 Enquanto o “anacronismo formal” ostenta “tanto o entrelaçamento como o hiato entre 

o possível e o real” (Ibidem, p. 15), ou seja, mostra a anterioridade de um passado indefinido, 

sem data, inserido como potência ou condição de possibilidade no presente, o “anacronismo 

real” substitui essa anterioridade indefinida por um fato do passado, “de modo que trocar a 

‘forma-passado’ por um fato do passado significa conceber a competência linguística, ou seja, 

o simples poder-dizer, como palavra já dita, conjunto de emissões realmente efetuadas” 

(Ibidem, p. 15). É isso que diz Debord de outra maneira, ao se referir a uma “alienação 

recíproca” entre o “real” e o “virtual”, que define a essência e a base da sociedade do 

espetáculo.  

 Para Virno, o “anacronismo real” conduz o homem não para o “fim da história”, mas 

para uma época hiper-histórica, “[...] na qual, repetimos, não só são vividos eventos 

históricos, senão também nos encontramos diante daquilo que confere uma tonalidade 

                                                           
16

 “aqui e agora” em Latim. 
17

 BERGSON, H. Le possible et Le réel. In: La pensée et le mouvant, PUF, París 1938, p. 99-116 apud VIRNO, 

Paolo. El recuerdo del presente: ensayo sobre el tiempo histórico, 2003, p. 7.  
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histórica para todos os eventos” (Ibidem, p. 19). Uma época hiper-histórica coincide com a 

“saturação informacional”, responsável pela dilatação e pela hipertrofia da memória. Memória 

essa que passa a tomar “[...] o presente como objeto próprio, tratando-o como algo já 

ocorrido; ou seja, quando se experimenta o sentimento do déjà vu” (Ibidem, p. 20). 

 Essa hiper-historicidade é associada por Virno à noção nietzschiana de história 

antiquária. “Qual historiografia corresponde ao fictício passado que o déjà vu instala em 

cena? Que gênero de narração histórica se consolida no ‘fim da história’?” (Ibidem, p. 24). A 

descrição de Virno sobre uma história antiquária concentrada no presente, é análoga à relação 

que Rancière enxerga entre dois regimes de historicidade, que passa a vigorar 

progressivamente na sociedade a partir da idade romântica. 

 

Quando se concentra no presente, à inclinação antiquária lhe corresponde, 

portanto, um nome mais específico: Modernidade [...] Na acepção radical 

que aqui propomos, “modernidade” significa o desenvolvimento sistemático 

de uma sensibilidade antiquária nas confrontações do hic et nunc que, de 

tanto em tanto tempo, estão sendo vividas (Ibidem, p. 25). 

 

 Uma observação faz-se necessária: dentro desse paradigma, cuja denominação de 

“modernidade” procura questionar, Rancière limita-se à descrição de um regime estético das 

artes. No entanto, de maneira mais ampla, a noção de “modernidade” como uma inclinação 

antiquária no presente, numa chave equivalente à formulação de Rancière, poderia ser 

desenvolvida a partir do pensamento de Virno da seguinte maneira: a historiografia antiquária 

quando se aplica ao presente, “transforma a relação de expressão de um tempo e um estado de 

civilização que antes era considerada como a parte” não-histórica da sociedade, em princípio 

de historicidade. De fato, não é dessa maneira que Virno define uma época hiper-histórica, na 

qual “nos encontramos diante daquilo que confere uma tonalidade histórica a todos os 

eventos”? 

 Para chegar à hipótese da emergência de uma época hiper-histórica, Virno parte das 

três aproximações de modelos de historiografia estabelecidas por Nietzsche em sua “Segunda 

consideração intempestiva” de Utilidade e desvantagem da história para a vida, a partir das 

quais o filósofo alemão procura descrever a que melhor represente a crise provocada pelo 

“aumento vertiginoso da atividade rememorativa”, responsável por aquilo que já havia 

enxergado no final do século XIX como uma paralisia na capacidade de ação no presente. 

Segundo Virno, o modelo de uma história antiquária, anteriormente citado, ocupa uma 

posição central dentro da divisão proposta por Nietzsche na sua “Segunda consideração 
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intempestiva”, exatamente porque diz respeito não a uma historiografia no sentido de um 

saber especializado, senão a “um comportamento existencial, difuso e banal” (Ibidem, p. 25), 

prerrogativas de Nietzsche das quais Virno serve-se para, no entanto, chegar a uma solução 

inversa. “Formular uma tese detalhada e aguda, [...] mais que uma tese, um pensamento-guia 

com o qual navegar a contrapelo das teorias e também de certas inclinações emotivas que 

postulam a confusão ou o colapso do processo histórico” (Ibidem, p. 17). 

No que diz respeito ao debate proposto aqui, as atualizações de Virno sobre o conceito 

de “recordação do presente” podem ser relacionadas à noção de literaturas pós-autônomas, 

tendo em vista, entre as políticas dessas escrituras, aquela que lhe permite, segundo Ludmer, 

fabricar o presente. Para Virno, ainda amparado nas afirmações de Nietzsche sobre o 

surgimento de uma experiência antiquária num quadro de declínio da experiência histórica, o 

presente de uma época hiper-histórica fabrica-se como uma “potência incutida neste hic et 

nunc que toma a semelhança de um fato antigo, daquele ato que parece exigir despoticamente 

a sua repetição” (Ibidem, p. 16). A ideia que aparece no texto de Ludmer, de que “‘a realidade 

cotidiana’ das escrituras pós-autônomas exibe, como em uma exposição universal” (Ludmer, 

op. cit., p. 2), todos os aspectos do passado que possam ser trazidos à tona, é também essa, 

atribuída a Nietzsche, quando Virno novamente em referência a sua “Segunda consideração”, 

aponta para a manifestação de uma “‘fúria colecionista’” na sociedade, impulsionada por uma 

época na qual a atualidade é entendida como uma “‘exposição universal’” (Virno, op. cit., p. 

26). Ora, a presença de tal diagnóstico já em Nietzsche inviabiliza a função do conceito de 

“exposição universal” do passado, como um traço distintivo das literaturas pós-autônomas. 

Esse é um entre outros indícios de que o conceito de pós-autonomia da literatura, bem como o 

de pós-modernidade em relação ao de modernidade, carrega em si inúmeras das condições de 

possibilidade do próprio conceito de autonomia da literatura. Se parece óbvio afirmar, por um 

lado, que uma época de pós-autonomia da literatura é necessariamente precedida por uma 

época na qual a literatura era considerada uma atividade autônoma, por outro lado, ainda não 

há suficiência de argumentos que sustentem tal cisão. Isso não implica na aceitação de que a 

literatura ainda seja autônoma, senão na contestação de que tenha algum dia sido. 

Derivada de uma atividade literária que enxerga-se autônoma, na cauda da revolução 

estética, a crítica pretende, a princípio, analisar os mecanismos que regulam essa autonomia, 

de forma tão racional, quanto à maneira com que a ciência histórica pretende relatar os 

fenômenos do universo empírico. Ao tornar solidárias, “a indefinição das fronteiras entre a 

razão dos fatos e a razão das ficções e o novo modo de racionalidade da ciência histórica”, a 
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revolução estética, que, portanto, segundo Rancière, faz com que “a nítida separação entre 

realidade e ficção” represente a impossibilidade desse novo modo de racionalidade, é, logo, o 

contexto em que se desenvolve uma transformação substancial na relação do homem com o 

tempo.  

Para Octavio Paz, a sensação daquilo que acredita ser efetivamente uma “aceleração 

do tempo histórico”, é motivada não pela desconfiança de “[...] que os dias e os anos passem 

mais rapidamente hoje [...]”, mas pela constatação de “[...] que mais coisas se passam neles”. 

(Paz, [1974]1984, p. 22) Independentemente dos conceitos que, dentre as mais díspares 

metodologias as quais procuram dar conta do “contemporâneo”, se contradizem, e que por 

vezes se esgotam diante da multiplicidade de sentido que emanam, o “hoje”, ao qual Paz se 

refere em 1974, não é outro senão o “hoje” de um presente que se funde com o passado em 

uma exposição universal: 

 

A aceleração do tempo não só torna ociosas as distinções entre o que já 

passou e o que está passando, como anula as diferenças entre velhice e 

juventude. Nossa época exaltou a juventude e seus valores com tal frenesi, 

que fez desse culto, não tanto uma religião, mas uma superstição; contudo, 

nunca se envelheceu tanto e tão rápido como agora. Nossas coleções de arte, 

nossas antologias de poesia e nossas bibliotecas estão cheias de estilos, 

movimentos, quadros, esculturas, romances e poemas prematuramente 

envelhecidos. (Ibidem) 

 

O grau de racionalidade que reivindicam tanto a ciência histórica, quanto a crítica, 

reflete o espírito de uma época, cuja busca pelo acúmulo e pela fidelidade das recordações do 

presente, transborda o passado, fazendo com que as condições de possibilidade do futuro 

sejam reduzidas à prática da repetição. Inserida nesse contexto, a ficção encontra-se com a 

crítica – no sentido em que Calvino, Piglia e Ludmer, cada qual a sua maneira, dão à 

expressão –, no curso de um exercício especulativo. 
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