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O SISTEMA LITERÁRIO NA CONTEMPORANEIDADE: CAMPO DE 
FORMULAÇÕES 

Anderson Pires da Silva (UFJF) 

Resumo 

Ao final do século XX, a história da literatura, como método de estudo literário, foi 
encarada como uma práxis obsoleta. A última polêmica relevante ocorreu nos anos de 
1980, aberta por Haroldo de Campos em contestação aos pressupostos teóricos adotados 
por Antonio Candido em Formação de literatura brasileira, uma das opus magna da 
nossa historiografia literária. Apoiado no pensamento pós-estruturalista de Jacques 
Derrida e no conceito de “horizonte de expectativa” de Hans Robert Jauss, Haroldo 
denunciava o caráter nacionalista presente na ideia de “formação” como uma estratégia 

de legitimação canônica de obras esteticamente conservadoras, em sacrifício de obras 
ou projetos autorais mais “radicais”. Logo depois, o método diacrônico empregado por 
Candido foi associado a um tipo de pensamento racionalista excludente, incapaz de 
compreender e absorver o diferente. Esse julgamento, às vezes intransigente, coincidia 
com a chegada dos estudos culturais e do multiculturalismo na literatura brasileira, e 
toda uma pauta a favor da diversidade e dos discursos de gênero. Nesse cenário, o 
conceito de tradição proposto por Candido, primitivamente baseado na ideia de 
“vontade de fazer literatura brasileira” como princípio que atravessa gerações, conferido 

coesão e unidade ao sistema, desembocando em um conceito de identidade nacional una 
e coesa, chocava-se com o pensamento pós-moderno e sua valorização do fragmentário 
e do descontínuo. Porém, como pretendemos demonstrar, há hoje um campo de 
expectativa para os estudos historiográficos e a proposição de novas ideias a respeito da 
“diacronia” e da “sincronia”.     

 

Palavras-chave: Sistema literário. História da literatura. Modernismo. 
Contemporaneidade.   

 

É desafiante desenvolver um pensamento historiográfico hoje nos estudos 

literários brasileiros, não só por causa da descrença da crítica e da teoria da literatura em 

relação aos métodos da historiografia, mas também porque parece, às vezes, que não 

sabemos qual o lugar preciso de um pensamento historiográfico na reflexão literária 
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contemporânea, ou sobre o contemporâneo. Por isso é animador o simpósio A história 

da literatura como problema: reflexões sobre a crise permanente nos estudos 

diacrônicos de literatura, coordenado por dois pesquisadores afiados, Constantino Luz 

de Medeiros e Roberto Acízelo, diante de outros pesquisadores que aceitaram o desafio, 

o que nos faz crer que não estamos falando para fantasmas, e nem sobre fantasmas. 

Nesse sentido, a reflexão que propomos tem dois objetivos básicos: a) analisar como o 

conceito de "contemporâneo" é problemático pela perspectiva da historiografia 

tradicional; b) demonstrar como o conceito de "sistema literário" pode ser tomado, ou 

desvirtuado, como meio de compreensão de determinada situação literária 

contemporânea. 

Antes de iniciar a argumentação propriamente dita, rememoro e divido com os 

leitores um episódio que testemunhei e pode nos servir de epígrafe. A cena aconteceu 

no Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, em Juiz de Fora, 25 de novembro de 2009, 

durante o seminário Euclides da Cunha: cem anos sem1, os personagens são o professor 

Luiz Costa Lima e uma participante do seminário inscrita como ouvinte. Após a palestra 

do emérito teórico da literatura, houve uma discussão tensa com outro participante da 

mesa redonda, o professor Flavio R. Kothe, que havia acusado Euclides de “ideólogo da 

ditadura militar do início da República”, um defensor do “genocídio de Canudos” 

(NEVES; NOGUEIRA, 2011, p. 48). No propósito de quebrar o silêncio que se instalara 

no auditório após tais declarações, a ouvinte fez a seguinte pergunta para o Costa Lima:  

- Qual autor contemporâneo o Senhor lê e gosta? 

 O silêncio voltou, mas dessa vez o clima tenso fora substituído pelo suspense, 

claro que Luis Costa Lima saboreou cada segundo em que prolongou sua resposta até 

revelar seu autor contemporâneo predileto: 

- Guimarães Rosa. 

 A ouvinte – e com ela, grande parte dos expectadores – não conseguiu disfarçar 

a expressão de surpresa, como se houvesse algo de deslocado na resposta, como se 

tivesse sido ludibriada, afinal, lhe era estranho considerar Guimarães Rosa um autor 

contemporâneo. Porém, sob a perspectiva da historiografia literária, a qual tacitamente 

                                                           
1Cf: NEVES, José Alberto Pinho; NOGUEIRA, Nícea Helena (orgs). Euclides da Cunha: cem anos sem. 
Juiz de Fora: Ed. UFJF/MAMM, 2011. 
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Costa Lima se baseava, não havia nada de inusitado, embora a surpresa da ouvinte 

pudesse apontar para um desalinho entre tempo cronológico (no qual a expressão 

"contemporâneo" foi empregada) e o tempo literário (historiográfico).  

 A sensação que a ouvinte demonstrou de ter sido tapeada também é muito 

justificável, até adequada ao momento, pois convenhamos, a cada ano que passa, 

Guimarães Rosa é lido e recebido, pelas novas gerações, como mais um autor 

"canônico" do que "contemporâneo". A resposta de Costa Lima alude para o 

deslocamento do lugar temporal do sentido de "contemporâneo".  

 Em obras como História da literatura brasileira Vol. V de Massaud Moisés, 

História da literatura brasileira de Luciana Stegagno-Picchio, Literatura no Brasil vol. 

V, dirigida por Afrânio Coutinho, não se emprega o termo contemporâneo de forma 

direta, no seu lugar utilizam o termo "atualidade", para se referir, como por exemplo, 

Stegagno-Picchio, a ‘ideologias, antropologias e ecologias – a narrativa dos nascidos 

nos anos 1930/1960’, "representantes da vitalidade da prosa de ficção no Brasil 

contemporâneo" (PICCHIO, 2004, p. 643). 

 Alfredo Bosi, na História concisa da literatura brasileira, elenca grande parte 

desses ‘nascidos’ sob a rubrica de tendências contemporâneas, não sem antes alertar 

que o "termo contemporâneo" é "elástico e costuma trair a geração que o emprega", por 

isso, para não ser logrado, "é boa praxe dos historiadores justificar as datas com que 

balizam o tempo, frisando a importância dos eventos que a elas se acham ligadas": 

1922, por exemplo, presta-se muito bemà periodização literária: a 
Semana foi um acontecimento e uma declaração de fé na arte 
moderna. Já o ano de 1930 evoca menos significados literários 
prementes por causa do relevo social assumido pela Revolução de 
Outubro. Mas tendo esse movimento nascido das contradições da 
República Velha que ele pretendia superar, e, em parte superou; e 
tendo suscitado em todo o Brasil uma corrente de esperanças, 
oposições, programas e desenganos, vincou fundo a nossa literatura 
lançando-a a um estado adulto e moderno perto do qual as palavras de 
ordem de 22 parecem fogachos adolescentes. Somos contemporâneos 
de uma realidade econômica, social, política e cultural que se 
estruturou depois de 1930. (BOSI, 2006, p. 409). 

 A princípio, Bosi formula uma ideia de contemporâneo como processo de 

amadurecimento do moderno, ou de outro modo, o moderno é o contemporâneo. 

Subsiste tacitamente na formulação de Bosi uma abordagem configurando as 

"tendências contemporâneas" como uma oposição ao estilo modernista de 22, este por 
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sua vez configurado como ingênuo. É quase uma aporia, se olharmos bem, pois ao 

mesmo tempo em que a literatura de 1930 revela a infantilidade da vanguarda de 22, o 

modo como Bosi postula que "somos contemporâneos" da literatura pós-1930, tem um 

eco da teleologia das vanguardas, isto é, a tendência do contemporâneo se realiza no 

futuro. 

Bosi não trata o contemporâneo como o "atual", já que acontece a partir e/ou 

contra um marco anterior situado cronologicamente. Logo, em sua argumentação, o 

contemporâneo se realiza diacronicamente, embora não empregue o termo "atualidade" 

para descrevê-lo, é justamente na coincidência com o atual que essas tendências se 

configuram como contemporâneas. Daí o sentido aporético da formulação de Bosi, pois 

segundo a sua demonstração, o contemporâneo é histórico e anacrônico.  

Desse modo, Alfredo Bosi se aproxima inusitadamente do raciocínio de Giorgio 

Agamben quando este aponta que o "compromisso em questão na contemporaneidade 

não tem lugar simplesmente no tempo cronológico: é, no tempo cronológico, algo que 

urge dentro deste e que o transforma" (AGAMBEN, 2009, p. 65). Formulado dessa 

forma, o conceito de contemporâneo, na História concisa da literatura brasileira, 

emerge do interior do modernismo de 22 e, intempestivamente, se opõe a ele. 

Essa linha de pensamento, em nossa historiografia, é antecipada por Antonio 

Candido, que toma a superação das linhas estéticas do modernismo de 22 como um 

parâmetro para o surgimento de uma nova literatura brasileira. Esse argumento aparece 

em vários ensaios de Candido como "A nova narrativa” e "Literatura e 

subdesenvolvimento", incluídos em A educação pela noite. No nosso caso, citamos uma 

passagem de Iniciação à literatura brasileira: 

O processo que estamos analisando (a formação e a consolidação do 
sistema literário) na literatura brasileira chega a um ponto culminante, 
porque o assunto perde a soberania e parece produto da escrita, 
tornando caducas as discussões sobre os critérios nacionalistas 
tradicionais. Com efeito, ele (Guimarães Rosa) parece dizer que a 
presença mimética da terra e do homem deve ser dissolvida na 
autonomia relativa do discurso para chegar à categoria de 
universalidade (CANDIDO, 2004, p. 32). 

 Os estudiosos da Formação da literatura brasileira – e da obra de Antonio 

Candido como um todo – sabem que a ideia de "formação" é formulada a partir de um 

princípio dialético definido como a tensão entre "local x cosmopolitismo" que rege a 

inteligência e a literatura brasileira, cujos momentos de ápice ocorrem com o 
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Romantismo e o Modernismo, movimentos que configuram uma tradição literária 

centrada na evolução de uma atitude e pensamento nacionalista. 

]Nos vários escritos de Candido, o par dialético às vezes é descrito como "local x 

universal", criando assim uma relação metonímica entre a ideia de cosmopolitismo e 

universalidade. Essa similitude já serviu de justificativa para Silviano Santiago apontar, 

no modelo de formação, a permanência de uma atitude submissa do intelectual 

brasileiro a uma razão eurocêntrica. No artigo “Atração do mundo”, Silviano traça uma 

linha reta entre a dialética de Candido e a escrita memorialista de Joaquim Nabuco no 

livro Minha formação. A partir da autodefinição de Nabuco como “antes um espectador 

do meu século do que do meu país”, Santiago argumenta: 

A riqueza exploratória da escrita memorialista de Nabuco [...] pode 
nos servir hoje, em primeiro lugar, para discorrer sobre as posturas 
ideológicas antagônicas no primeiro século da autonomia nacional, 
pode nos servir em seguida para indicar os dilemas bem mais 
complexos que os intelectuais brasileiros enfrentarão no século XX e, 
finalmente, pode nos ajudar a esclarecer o percurso político-cultural 
da nossa modernidade tardia. Destaco um dos mais surpreendentes 
capítulos do livro, “Atração do mundo”, em que o autor exprime de 

maneira corajosa a grande síntese a que Antonio Candido, meio século 
depois, ainda se referia como a definidora da cultura brasileira: a 
“síntese de tendências particularistas e universalistas” (SANTIAGO, 
1996, p. 32).  

 Segundo Silviano, a “necessidade” de criar uma metodologia para balizar “a 

literatura nacional e inscrever “o brasileiro culto na História ocidental”, funda “um 

método comparatista” para análise da nossa produção artística”, baseado no paradigma 

europeu. Quando Candido situa a formação da literatura brasileira no terreno 

neoclássico, continua Santiago, revela “um duplo movimento”, pois “os escritores 

brasileiros tanto são atraídos e motivados pela estética neoclássica”, beneficiando-se de 

um caráter universal, quanto “pelo ideário da Ilustração, que contribui para incutir e 

acentuar a vocação aplicada deles, transformando-os em verdadeiros delegados da 

realidade junto à literatura” (SANTIAGO, 1996, p.37).   

 Em síntese, Santiago aponta na aceitação do padrão ocidental, racionalista e 

realista, uma linha de “pensamento reducionista”, porque reafirma “o centramento da 

verdade cultural na razão européia” (SANTIAGO, 1996, p.42). O logos ocidental, o 

crítico denuncia, não consegue compreender o outro, ou aquilo que lhe é diferente, sem 

o menosprezar, por isso tolera o racismo. Ao final, propõe outro modelo de formação, 

inspirado no pensamento de Jacques Derrida (daí sua contradição, porque o parâmetro 
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de ruptura ainda é europeu e o crítico cultural ainda é subordinado a um pensamento 

europeu), não-centrado em uma verdade nacional, capaz de se deslocar entre “as várias 

etnias que explodem a almejada cultura nacional em vários estilhaços” (SANTIAGO, 

1996, p.48). Essa crítica entra em consonância com a crítica de um segmento dos 

Estudos Culturais ao método da historiografia tradicional, baseado na história das 

nações e sua complementação à história universal. 

 Seja como for, já que o suposto "eurocentrismo" de Antonio Candido não é o 

objeto da nossa discussão nesse momento2, a monumentalidade do modernismo de 22 

serviu tanto aos historiadores literários quanto aos culturalistas (como Silviano 

Santiago) como um parâmetro relativamente seguro para discutir o c sentido 

contemporâneo em perspectiva diacrônica. Nessa configuração, o contemporâneo, 

independente da linha cronológica em que se inicia, tem um sentido de ruptura e 

incompletude. Esse aspecto é enfatizado por Massaud Moisés, no capítulo "Atualidade", 

em sua História da literatura brasileira, da seguinte forma: 

Com Avalovara, encerra-se um ciclo de nossa modernidade, e inicia-
se o vago e impreciso quadro da mais recente contemporaneidade. 
História do presente? Somente enunciá-lo já descortina problemas: 
como fazer história sem o documento, ou sem que o filtro de horas 
haja decantado os fatos e oferecido uma imagem menos distorcida de 
seus protagonistas? História mais como testemunho do que 
documento? Vale a pensa arriscar? Ou é imprescindível tentá-lo para 
que a visão do passado remoto se complete com a do presente, e este 
mostre até que ponto estão visíveis as marcas daquele? (MOISÉS, 
1989, p. 528). 

 Massaud Moisés, em tom de dúvida e incerteza, expõe a contemporaneidade 

como um lugar movediço para o historiador tradicional, que sem o apoio da distância 

cronológica, é obrigado a questionar a sua função de compreender o passado como um 

fenômeno total e completo.  Esse questionamento, segundo Roberto Acízelo de Souza, 

conduziu a “uma idéia de história não como transporte para tempos idos, mas como 

compromisso com a atualidade e projeção do porvir” (SOUZA, 2015, p. 301).   

 Ao final de sua consideração, Moisés aponta para uma percepção de que o 

contemporâneo, dado sua incompletude como evento histórico interminável, só pode ser 

apreendido de forma sincrônica.  

                                                           
2Para os interessados em nossa opinião sobre esse tema, consultar o artigo "A dialética ruminante de 
Antonio Candido: antes e depois da Formação da literatura brasileira". Disponível em 
<<http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda/article/view/3360/3290>>. 

281

MUSEU1076
Pencil

http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda/article/view/3360/3290


7 
 

 Assistimos agora uma série de publicações importantes no campo da crítica 

literária que procuram construir um cenário para a literatura brasileira atual e/ou 

recente, obras como Ficção brasileira contemporânea de Karl Erik Schølhammer 

(2009) e Contemporâneos de Beatriz Resende (2008). Apesar da particularidade das 

análises de cada autor, ambos abordam o fenômeno contemporâneo a partir de uma 

metodologia muito semelhante à historiografia literária, ou seja, a fixação de um 

episódio histórico possível de ser considerado de forma monumental – no caso, o 

período da ditadura militar – e, a seguir, a abordagem cronológica dos autores. Logo, o 

fenômeno contemporâneo é captado de forma diacrônica. 

 Tanto a historiografia quanto crítica literária não consegue lidar com outra 

perspectiva de tempo que não seja a linear. O próprio pensamento histórico no século 

XX desconfia do tempo linear da história, podemos perceber isso no influente ensaio de 

Walter Benjamin – "Sobre o conceito de história"-, no qual aponta que "a história é 

objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo 

saturados de agora" (BENJAMIN, 1993, p. 229). 

 A perspectiva sincrônica, como defendida por Haroldo de Campos, no ensaio 

"Poética sincrônica", cuja função "tem um caráter eminentemente crítico e retificador 

sobre as coisas julgadas pela poética histórica" (CAMPOS, 1977, p. 207), não funciona 

se não em um espaço de múltiplas temporalidades.   

 A noção de tempo da historiografia e da crítica é pré-Einstein, não está 

preparada para lidar com múltiplas temporalidades. Porém, as coisas podem ficar bem 

mais complicadas do que Massaud Moisés imaginava, pois o que a vivência e a 

literatura produzida nos últimos anos, considerada contemporânea pela historiografia e 

pela crítica literária, insinua que o contemporâneo precisa ser compreendido em sua 

dimensão sincrônica, sob uma noção relativa de tempo de histórico. Não se trata apenas 

dos romances históricos pós-modernos, em que ficção está a serviço da reescrita da 

história, mas também da literatura de gênero, que não se reconhece na grande história 

nacional, a não ser como vítima, e reivindica uma escrita histórica alternativa. 

 O interessante, nesse sentido, tomemos como exemplo a chamada literatura 

periférica e o Manifesto da Antropofagia Periférica de Sérgio Vaz, é que ao mesmo 

tempo em que recorre à tradição literária estabelecida, para se apropriar de seus métodos 

e desautorizar as intenções dela, ele também se organiza como um sistema literário, 
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composto por autores conscientes do seu papel, um meio (livro, sarau, a internet), 

formando diferentes grupos de leitores.    

A Periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. dos becos e vielas 
há de  
vir a voz que grita contra o silêncio que nos pune. Eis que surge das  
ladeiras um povo lindo e inteligente galopando contra o passado. A 
favor de  
um futuro limpo, para todos os brasileiros.Contra a arte domingueira 
que defeca em nossa sala e nos hipnotiza no colo  
da poltrona.  
Contra a barbárie que é a falta de bibliotecas, cinemas, museus, teatros 
e  
espaços para o acesso à produção cultural.  
Contra reis e rainhas do castelo globalizado e quadril avantajado.  
Contra o capital que ignora o interior a favor do exterior. Miami pra 
eles?  
“Me ame pra nós!”.  
Contra os carrascos e as vítimas do sistema.  
Contra os covardes e eruditos de aquário.  
Contra o artista serviçal escravo da vaidade.  
Contra os vampiros das verbas públicas e arte privada.  
A Arte que liberta não pode vir da mão que escraviza.(VAZ, 2016, 
s/p). 

 A intertextualidade, um recurso, aliás, da literatura da alta modernidade, é uma 

fusão também de múltiplas temporalidades. Afinal, o texto de Vaz é uma leitura crítica 

localizada do modernismo de 22, que o desaloja do seu lugar fixo histórico. 

 Mais além, para concluir: alguns conceitos da historiografia também podem ser 

deslocados do tempo em que foram empregados para analisar e/ou estabelecer analogias 

para se compreender determinado aspecto contemporâneo de modo imprevisto pela 

crítica literária. Um exemplo é o conceito de "literatura como sistema" criado por 

Antonio Candido para analisar a formação do nacionalismo literário e o sentido de 

missão do escritor brasileiro.  

 É certo que movimentos da literatura marginal periférica e das literaturas de 

gênero são contestadores do nacionalismo literário na base da ideia de formação da 

literatura brasileira, porém esse mesmo nacionalismo não é a base de um sistema 

literário. A existência de um sistema literário depende de "conjunto de autores 

conscientes do seu papel", "um conjunto de receptores formando diferentes públicos" e 

uma "linguagem traduzida em estilo" (CANDIDO, 2007, p. 25). Essa equação nós 

encontramos em diferentes manifestações da literatura atual, como o exemplo da 

literatura marginal periférica, em que surgiu com um grupo de autores "empenhados" 
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em produzir uma literatura como prova de que eram tão capazes quantos os autores 

estabelecidos pelo mercado literário.  
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