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No Livro Teoria da Literatura, Terry Eagleton nos coloca diante de uma 

questão bastante complexa e de difícil solução, mas de extrema importância 

para nós, profissionais cujo livro é o principal instrumento de trabalho. Para 

ele, definir o que vem a ser Literatura é tarefa difícil, pois essa definição deve 

levar em conta diversos aspectos, como por exemplo, os diferentes tempos e 

contextos em que as narrativas são produzidas, sobretudo porque um texto 

pode ser considerado literário numa época, e deixar de ser em outra época. 

Dizer, por exemplo, que Literatura é a escrita imaginativa não resolve 

o problema, pois a diferença entre fato e ficção, entre verdade histórica e 

verdade artística não é suficiente: as histórias em quadrinhos dos super-heróis 

não são verdadeiras, são narrativas fictícias, mas não são consideradas 

Literatura. As histórias bíblicas são, por alguns, consideradas verídicas, e por 

outros ficção. 

Narrativas científicas, como a História, as Ciências Naturais e a Filosofia 

não são desprovidas de criatividade e imaginação, mas não podem ser 

chamadas de Literatura. Nesse sentido, o que talvez possa nos ajudar é 

pensar como Roman Jakobson (crítico russo), que define a Literatura como 

sendo uma violência organizada contra a fala comum. Para ele, a 

Literatura transforma e valoriza a linguagem comum, afastando-a da fala 

cotidiana. A Literatura emprega a linguagem de uma forma peculiar, ou seja, 

especial, poética. 

Podemos dizer, ainda, que a Literatura é um discurso não pragmático, 

ou seja, ao contrário dos manuais e dos bilhetes que deixamos para alguém, 

ela não tem nenhuma finalidade prática imediata. 

No livro A Personagem de Ficção, Anatol Rosenfeld começa dizendo que 

tudo aquilo que aparece fixado por letras é literatura: obras científicas, avisos, 

bilhetes, manuais e etc; no entanto, existe a definição do que vem a ser “As 

belas letras”, mas isso também não dá conta, porque o que pode ser belo para 

um povo, para uma época, pode não ser belo para outro. Então para 

começarmos a pensar mais profundamente no assunto, sabendo que não 

vamos conseguir respostas esclarecedoras, citamos Ernest Cassirer: 



“afastando-se da realidade e elevando-se a um mundo simbólico, o homem, 

ao voltar à realidade, lhe apreende melhor a riqueza e profundidade”; e 

Goethe: “através da arte distanciamo-nos e ao mesmo tempo aproximamo-

nos da realidade. 

Jochen Gerz, fotógrafo alemão que, ao invés de fotografar as pesadas 

portas de ferro e os fornos de um campo de concentração na Alemanha, 

transformado em museu, optou por representar todo aquele horror e violência 

fotografando o que havia de mais banal naquele lugar: as placas de 

sinalização, como “Toaletes”,  “Saída”, “Chame o padre” e “Administração”.  

Ao expor essas fotos, o artista, não só elevou a realidade a um nível 

simbólico, como ainda promoveu a “violência organizada contra a fala 

comum”.  Palavras inocentes e vulgares, que na sua origem não queriam dizer 

nada além de fornecer informações objetivas, foram, pelo olhar do artista, 

transformadas em objeto de arte, e desse modo puderam expressar e 

representar a crueldade daquela situação sem se converterem numa mera 

fotografia do real. Qual a finalidade de placas informando onde era a saída e 

onde ficava a administração do lugar, em um campo de concentração da 

segunda guerra mundial, onde as pessoas estavam ali para serem torturadas 

e mortas? 

Esse trabalho de fotografia não é literatura, mas ele está citado aqui 

para entendermos melhor como acontece esse processo de transformação de 

eventos do cotidianos em arte, coisa que os escritores de literatura fazem com 

a palavra. 

Por isso utilizamos o poema de Adélia Prado para explicar o que é 

literatura: 

“De vez em quando Deus me tira a inspiração 

Eu olho pedra e vejo pedra mesmo.” 

Outra definição que também ajuda muito a entendermos tudo isso é a 

do semiólogo Roland Barthes: “A literatura é o sal das palavras”. 

 

 

 

 

 


