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Resumo: Os estudos de Relações Internacionais e de Literatura Comparada surgiram como
disciplinas acadêmicas entre o final do século XIX e o fim da Primeira Grande Guerra, como
tentativas de sistematizar o conhecimento humano sobre questões culturais e políticas
relacionadas ao mundo. O objetivo deste ensaio é apontar alguns desses pontos em contato, com
vistas à construção de um futuro diálogo mais intenso e deliberado entre as disciplinas de
Literatura Comparada e de Relações Internacionais.
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Os estudos de Relações Internacionais e de Literatura Comparada surgiram como
disciplinas acadêmicas entre o final do século XIX e o fim da Primeira Grande Guerra,
como tentativas de sistematizar o conhecimento humano sobre questões culturais e
políticas relacionadas ao mundo — em oposição aos estudos, muito mais desenvolvidos
à época, de questões culturais e políticas relacionadas a nações específicas. Ainda que
inicialmente imperfeitas e subordinadas a visões de mundo eurocêntricas e limitadas,
essas disciplinas representavam um grande avanço, pois sugeriam haver traços em
comum às literaturas do mundo (do lado da Literatura Comparada) e uma especificidade
à maneira como os atores políticos se comportavam na esfera internacional (do lado das
Relações Internacionais). No entanto, essas disciplinas não surgiram de um vácuo — elas
são, na verdade, a consolidação acadêmica de estudos e obras literárias e analíticas que
buscaram, ao longo dos séculos, compreender a experiência humana como um sistema
não limitado a fronteiras civilizacionais ou culturais, e sempre em interação com outras
unidades sociais mais ou menos distantes. As duas disciplinas se desenvolveram
independentemente, mas guardam entre si muitas semelhanças e trajetórias teóricas e
metodológicas comuns. O objetivo deste ensaio é apontar alguns desses pontos em
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contato, com vistas à construção de um futuro diálogo mais intenso e deliberado entre as
disciplinas de Literatura Comparada e de Relações Internacionais.
Inicialmente, porque tanto a literatura comparada quanto o estudo das relações
internacionais pressupõem uma geografia. Assim, por exemplo, Franco Moretti, da área
da literatura comparada, propõe a descrição do surgimento do romance como gênero
literário moderno na Europa a partir de uma cartografia de influências e modelos
(MORETTI, 2000). Na mesma linha, Pascale Casanova, em sua obra A República
mundial das letras (CASANOVA, 2002), imagina um universo literário muito
semelhante à visão de um hipotético diplomata francês mais conservador, que enxergasse
a cultura do mundo pelo viés da concepção que os intelectuais parisienses teriam dessa
rede de interconexões e recepções. Esse mundo literário, à semelhança do mundo das
relações internacionais, é composto de centros e periferias, aliados e rivais, conflitos e
pacificações. O modelo, digamos, “competitivo” das literaturas nacionais e de suas
interações proposto por Casanova teria muito a ganhar em complexidade e potência
explanatória se adotasse em maior escala os conceitos e raciocínios próprios às disciplinas
que se dedicam ao estudo da geopolítica internacional.
Por outro lado, se despimos o estudo da literatura da obrigação de refletir fielmente
as fronteiras impostas pelo político, perceberemos que a interdependência cultural
transcende, em grande medida, as limitações governamentais. Nesse sentido, o estudo das
relações internacionais teria muito aprender com a literatura, que adota uma visão mais
anárquica e porosa da experiência humana.
Em seguida, porque tanto a literatura comparada quanto o estudo das relações
internacionais descrevem o mundo a partir de uma perspectiva histórica. Essa talvez seja
a interface mais simples de ser demonstrada, pois o panorama diacrônico das nações e
das literaturas é (obviamente) concomitante e dialogante. Assim, por exemplo, a história
do romantismo alemão se confunde com a tomada de consciência daquilo que se
convencionou chamar de “nação germânica”. A descrição que Benedict Anderson (1991)
faz do surgimento de diversos nacionalismos em diferentes pontos do planeta a partir da
ascensão da língua nacional e do estabelecimento de um cânone de obras literárias é
conhecido e sempre lembrado — tanto em salas de aula de literatura como em cursos de
relações internacionais. Esse paradigma do “nacional — que é uma língua — que é uma
literatura” é o mesmo, tanto para a política como para os estudos literários mais
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ortodoxos, e as tentativas teóricas de relativização, crítica e transcendência com relação
ao modelo das unidades nacionais tem diversos pontos em comum nas duas disciplinas,
com arcabouços teórico-críticos como o pós-estruturalismo e o feminismo fazendo
aparições importantes em ambos os campos acadêmicos.
Além disso, tanto a literatura comparada quanto o estudo das relações
internacionais estão ancorados em uma perspectiva política. Nas relações internacionais,
o objeto central da ciência, dentre outros assuntos conexos, é a compreensão e proposição
do poder internacionalmente. O poder poderá ser distribuído, explicado, criado,
construído ou destruído com distintas maneiras de observar e formas de pensar. E essas
formas são as categorias da teoria das relações internacionais. A teoria das relações
internacionais contemporânea abarca uma ampla gama desses diferentes espectros, como
o neorrealismo, o neoliberalismo, a escola inglesa, o construtivismo, a teoria crítica e a
de gênero, dentre outros.
O termo Realpolitik foi criado em 1853 por August Ludwig von Rochau, em seu
livro Grundsätze der Realpolitik angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands,
fazendo referência à política externa de Metternich, Chanceler do Império AustroHúngaro de 1821 a 1848. Tornou-se corrente para designar a política externa de Otto von
Bismarck, que foi Ministerpräsident da Prússia até 1871 e depois Reichskanzler da
Alemanha. O termo é muitas vezes usado no sentido retórico de que a política não é uma
atividade de boas intenções morais, mas baseada em considerações amorais em torno de
poder e força.
Os autores realistas, como Morgenthau (1948), tinham a pretensão de construir uma
teoria que tivesse uma base empírica. Essa refundação contará com um novo paradigma
de sistema internacional a partir do estruturalismo. De modo geral, é possível afirmar
que as correntes teóricas do realismo neo-estruturalista e do neo-institucionalismo se
guardam em pressupostos racionais e estruturais, divergindo em outros pontos
determinantes para suas conclusões, por vezes divergentes, sobre efeitos na cooperação
internacional.
Nas relações internacionais, a noção realismo estrutural será promovida pela obra
de Waltz (1959). Sua teoria irá concentrar nas relações de grandes estruturas sistêmicas.
Apenas essas estruturas seriam capazes de gerar resultados explicativos supostamente
verdadeiros e corretos. Waltz sustenta que a quantidade de poder que os Estados desejam
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é a medida que permite a sua segurança. O Estado é um ente unitário racional, dentro de
um sistema anárquico de competição e autoajuda. A capacidade militar ofensiva é
representada por poder militar terrestre. Todo resto é ideologia. Assim, o posicionamento
do poder no sistema internacional dos Estados (sistema anárquico de poder) era um fator
crucial para entender esse comportamento novo da Realpolitik, reafirmando fatores
racionais de atores em competição, em vez de noções ideológicas explícitas ou premissas
morais e éticas.
O estudo da literatura, por sua vez, passa ciclicamente por períodos em que as
relações de poder ganham destaque e por outros em que concepções de “pureza literária”,
“originalidade e invenção”, “autonomia do literário”, etc., buscam negar a primazia do
político. Aqui, como em outras interfaces entre a literatura e outras disciplinas (a
psicanálise é um exemplo que não raro é lembrado), o risco é grande de se recair numa
visão simplista, em que conceitos complexos são agenciados pelos estudos literários
como ferramentas auxiliares para explicar fenômenos e efeitos textuais, ignorando as
especificidades e tradições próprias à literatura. Esse delicado equilíbrio entre o
interdisciplinar e o meramente instrumental está sempre em risco, e seus limites são
provisórios e ambíguos.
O cosmopolitismo das grandes potências pode ser descrito como vendo “em cada
horizonte de diferença novas periferias da sua própria centralidade, novas patologias por
meio das quais a sua própria normatividade pode ser definida e deve se reafirmar”
(SMITH, 1988, p. 54). Assim, por exemplo, o orientalismo britânico informou, em parte,
o orientalismo americano, que se tornou mais expressivo durante a Guerra do Pacífico
(1942–1945) e o Período de Ocupação (1945–1952). O orientalismo americano também
parece preocupado em instrumentalizar conhecimentos para facilitar o domínio. Talvez a
mais importante obra escrita sobre o Japão por um orientalista seja O Crisântemo e a
Espada (1972; a primeira edição é de 1946), da antropóloga Ruth Benedict, que contou
com a colaboração do Escritório de Informação de Guerra dos Estados Unidos, em seu
projeto de traçar um retrato do “espírito japonês”, de maneira a facilitar o trabalho de
pacificação do país derrotado pelas tropas do General MacArthur.
Da mesma forma, não é por acaso que “A Crise da Literatura Comparada”, de René
Wellek, data de 1959 (edição brasileira de 1994), e que o texto-irmão desse —
Comparaison n’est pas raison, de Étiemble — foi publicado em 1963, em pleno auge da
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Guerra Fria. Esses textos ganham novo significado se pensamos que sobre eles pairava a
constante ameaça da aniquilação total. Em outubro de 1962, durante o confronto que ficou
posteriormente conhecido como a Crise dos Mísseis de Cuba, o mundo viveu por treze
dias a real possibilidade da total extinção (a estratégia soviética e americana para a crise
nuclear foi batizada de MAD — mutual assured destruction). A palavra “crise” do título
do artigo de Wellek parece prenunciar o pesadelo político que ocorreria três anos depois;
e o livro de Étiemble, com o seu “não é razão” do título, é talvez um dos últimos textos
defendendo um ideal de humanismo racional, pré-1968, com argumentos cosmopolitas e
internacionalistas, em oposição à irracionalidade da ciência, da técnica e da guerra.
Nesse sentido, a Literatura Comparada da segunda metade do século XX, a abertura
multidisciplinar, as tentativas de descentralização, e o maior diálogo entre culturas
parecem ser o fruto de uma real e vivida angústia. Por outro lado, o idealismo
comparatista que se associa a essa visão de Weltliteratur tem seus limites:
Os comparatistas do pós-guerra [...] tinham esperanças messiânicas de
que a world literature seria a cura para os males do separatismo
nacionalista, da xenofobia, e da violência de fronteira — o que deixava
implícita a ideia de que o comparatista seria o sucessor transcendental
da visão estreita de mundo associada ao especialista monolíngue.
(DAMROSCH, 2003, p. 282)

Hoje sabemos que a xenofobia e a violência de fronteira não foram totalmente
eliminadas pelo ideal de cosmopolitismo representado por órgãos internacionais como a
ONU e a UNESCO, ainda que o esforço de integração da humanidade tenha tido seus
momentos de avanço. O sonho da personagem Mafalda, de Quino (1993), não se realizou,
e a tradução nem sempre conseguiu promover a paz e o entendimento entre os povos. No
campo da literatura, o “especialista monolíngue” continua sendo a figura mais importante,
e a sua interpretação do texto literário é considerada como a que tem autoridade. A
desconfiança com relação ao texto traduzido e a resiliência dos nacionalismos ao longo
de todo o século XX parecem ainda ecoar o pessimismo de George Orwell, que afirmava,
em 1941, que a literatura é “a única arte que não consegue atravessar fronteiras [...] uma
espécie de piada interna, com pouco ou nenhum valor fora de seu grupo linguístico”
(1981, p. 264).
A ideia goethiana de Weltliteratur também se esvaziou, substituída por aquilo que
David Damrosch chama de global literature, “um tipo de literatura que seria lida apenas

3607

em terminais de aeroportos, sem ser afetada por nenhum contexto específico” (2003, p.
25). Não se deve confundir, por outro lado, o ideal de Weltliteratur de Goethe com o
“cosmopolitismo triunfalista” francês e inglês (DAMROSCH, 2003, p.9). Guardadas as
devidas diferenças, a maneira como Goethe percebia a literatura em língua alemã de sua
época é semelhante a como a literatura brasileira se percebe na modernidade: como uma
cultura periférica e provinciana. O conceito goethiano de Weltliteratur se encontra
expresso em suas conversas com Eckermann:
Estou cada vez mais convencido de que a poesia é um patrimônio da
humanidade [ein Gemeingut der Menschheit], e de que ela se revela em
toda parte e em todas as épocas, em centenas e centenas de pessoas. [...]
Quando nós, alemães, não olhamos para além do estreito círculo à nossa
volta, tornamo-nos fáceis presas de uma pedante presunção
[pedantischen Dünkel]. O termo “literatura nacional” já não quer mais
dizer muita coisa: anuncia-se a era da Weltliteratur, e todos devem,
portanto, contribuir para que ela chegue mais rápido. (GOETHE em
conversa registrada por ECKERMANN, 1908, p.329)

Goethe adverte que o “estreito círculo à nossa volta” pode nos tornar “fáceis presas
de uma pedante presunção”. Além de buscar ativamente textos em línguas estrangeiras,
antigas ou contemporâneas, Goethe também lia muitas traduções, e o diário de
Eckermann enquadra o surgimento do termo Weltliteratur no contexto de uma conversa
entre os dois sobre um “romance chinês”. Goethe considera a literatura do mundo como
um “patrimônio da humanidade”, à semelhança dos ideais de respeito à diversidade
cultural que a UNESCO tem procurado promover desde o fim da Segunda Grande Guerra.
É claro que o discurso de Goethe (assim como o da UNESCO) tem muito de
retórico, e ele “estava longe de ser um multiculturalista [...] o mundo que lhe servia de
modelo privilegiado” era o da cultura europeia, “com a Grécia e Roma como fornecedoras
de uma Antiguidade que para ele era algo crucial e à qual ele sempre voltava”
(DAMROSCH, 2003, p. 12). Por outro lado, o eurocentrismo de Goethe era “altamente
permeável, em parte graças a outro valor que competia por sua atenção: o seu elitismo”.
A Weltliteratur de Goethe é “o produto de uma elite que se pretende guia do povo, [...
uma] irmandade internacional” (DAMROSCH, 2003, p.13). É bom lembrar que,
historicamente, o cosmopolitismo das elites europeias está mais intimamente ligado aos
intelectuais de língua alemã (do que aos franceses ou ingleses), devido à complexidade
das relações internas e externas de suas comunidades linguísticas.
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No entanto, a conjuntura política e intelectual da Europa no início do século XIX
— mesmo para a cultura germânica de Goethe, que ele percebia como periférica em
relação aos centros de prestígio cultural — é muito diferente da vista panorâmica do
mundo que se tem a partir da América Latina, terra de imigrantes. Um exemplo
emblemático é o de Jorge Luis Borges, cuja formação intelectual foi em parte determinada
pelos orientalismos britânico e francês e pela Weltliteratur alemã. Ora, como demonstram
Beatriz Sarlo em Um Escritor na Periferia (2008) e Sergio Waisman em seu Borges y la
Traducción (2005), a atitude predatória da cultura europeia sofre uma dramática
transformação quando redistribuída espacialmente desde Buenos Aires. Talvez resida aí
a diferença entre a coleção de peças catalogadas de museu, vindas do mundo todo (os
mármores do Parthenon, removidos e transportados para o British Museum, e nunca
devolvidos) e a visão de mundo descentralizada e cosmopolita que se espera da Literatura
Comparada: sim, o mundo precisa conhecer o mundo; sim, as línguas podem e devem ser
traduzidas para outras línguas; mas esse conhecimento e essa tradução devem contribuir
para uma progressiva disseminação dos centros de autoridade. Sob essa perspectiva, a
literatura comparada pode ser vista como uma teoria complementar do conceito de soft
power, de Joseph Nye (2004).
De certa maneira, pode-se dizer que isso já começa a mudar no Brasil — por
exemplo, com o recente aumento no número de traduções diretas de literatura escrita em
línguas periféricas (cf. CUNHA, 2015), sem intermediários hegemônicos, como era
comum até os anos 1990. A Biblioteca de Babel de Borges, afinal — e ao contrário do
British Museum — não tem centro: o centro é sempre onde se está.
As interfaces entre literatura e relações internacionais ocorrem em diversos níveis,
e não é nossa intenção, neste texto, fazer um catálogo exaustivo desse potencial. Não nos
interessa propor que a literatura assuma o papel de fonte auxiliar, fornecedora de
exemplos ilustrativos de questões de relações internacionais — como faz, por exemplo,
Paul Sheeran, um professor de Comércio Internacional na Universidade de Winchester,
no Reino Unido, em seu livro Literature and International Relations (“Literatura e
Relações Internacionais”, SHEERAN, 2007). Também não é nossa intenção fazer aqui a
leitura de certas obras de ficção como ponto de partida para debates e reflexões sobre
tópicos de diplomacia. Ainda que iniciativas como essas sejam positivas e interessantes
do ponto de vista da interdisciplinaridade e da ampliação do escopo intelectual de sala de
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aula, a literatura perde qualidade interpretativa e teórica ao ser tratada como o proverbial
cadáver da aula de anatomia — um mero instrumento pedagógico à disposição de outras
disciplinas. No caso das interfaces entre a literatura e o estudo das relações internacionais,
essa limitação do literário à posição de subsídio é especialmente desafortunada, pois
acreditamos que o diálogo que as duas disciplinas podem estabelecer é especialmente
diverso e, digamos, orgânico.
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