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m texto de ficção é uma série de instruções ver-
bais para que o leitor possa formar em sua men-
te imagens virtuais de pessoas, lugares, ações,

diálogos etc. Como já disse Damon Krúght: "Um conto
não é aquele texto impresso nas páginas do livro. Aqui-
lo são apenas as instruções para criar o conto, que é o
que acontece na mente do leitor durante a leitura". Não
conheço definição melhor de literatura.

Para entender um texto, o leitor não precisa apenas co-
nhecer a língua em que ele foi escrito. Há uma série de ou-
tros filtros de instruções que podem dar-lhe uma idéia erra-
da do texto, se interpretados erradamente: ler uma notícia
de jornal como se fosse um conto, ler um conto como se
fosse um poema, ler um poema como se fosse uma carta...
Alguns escritores, aliás, fizeram sua fama manipulando es-
ses filtros. Jorge Luis Borges popularizou, com "A aproxi-
mação a Almotásim", um novo gênero: o conto disfarça-
do de resenha literária. Em vez de escrever um romance,
o autor finge que ele foi escrito e produz uma crítica onde
dá ao leitor uma idéia, propositalmente incompleta, do
enredo, dos personagens etc. Publicado na época (1936)
como uma resenha, o texto iludiu todos os leitores, que
foram às livrarias em busca do romance imaginário.

O leitor colabora com o autor traduzindo mentalmen-
te o que é dito no texto e tendo liberdade para imaginar o

que não é dito. Por exemplo: muitos contos não dão uma
descrição física do protagonista. Sabemos apenas

que é um homem adulto e que se chama Fu-
lano, ou que é uma menina de dez anos e
se chama Sicrana. Todo o resto corre por
conta de nossa imaginação - desde que
não entre em choque ou em contradi-

ção com o que é dito no livro.

Anedotas são muito úteis para
analisar detalhes básicos da narra-
tiva porque são textos sem com-



promisso com a beleza estilística, e
que visam apenas uma coisa: prepa-
rar uma situação e desfechar a pia-
da final, o chamado punch Une, a fra-
se que faz o ouvinte explodir numa
gargalhada. Tudo que seja irrelevan-
te para essa função pode ser omitido:
a descrição física, se é dia ou noite,
em que cidade aconteceu etc,

Um homem vai ao médico e se
queixa de crises de amnésia. O mé-
dico examina sua pupila, sua língua,
e pergunta: "Há quanto tempo vem
sentindo isto?". E o cliente: "Sen-
tindo o quê?". O único objetivo da
piada é surpreender o ouvinte com
a rapidez com que o homem esquece
as coisas. Não é preciso falar da sua
profissão, sua idade, sua aparência.
Maus contadores de piadas querem
"enfeitar" a piada e inserem tantos
detalhes que o ouvinte se confunde
e acaba esquecendo a informação bá-
sica, que tem a ver com o punch Une.
O único espaço para variações nes-
sa piada é o intervalo entre a queixa
inicial do paciente e a pergunta "há
quanto tempo", e não pode ser longo.
É preciso que a amnésia do paciente
pareça quase instantânea.

Num texto literário, ha várias
camadas superpostas de significado,
e o leitor deve ser capaz de dialogar
com todas elas. Algumas dessas ca-
madas podem ter sido postas invo-
luntariamente pelo autor. Quando
lemos romances do século 18 ou 19
percebemos que o autor tinha cer-
tos preconceitos de raça ou de sexo,
que são visíveis nas coisas que narra,
muito embora ele talvez não pensas-
se assim de si próprio. São detalhes
que o autor do livro colocou ali co-
mo mera descrição de hábitos e va-
lores compartilhados por todos, sem
projetar conscientemente neles um
juízo de valor.

A história detetivesca, do tipo
Agatha Christie ou Sherlock Hol-
mes, requer um leitor colaborador
que tente adivinhar coisas que o
autor escondeu. O mistério deteti-
vesco é um jogo em que o autor dá
algumas pistas sobre a solução, mas
de forma indireta. O leitor vai for-
mando hipóteses sobre quem seria
o assassino, sendo que apenas uma
delas é correta. O leitor de histórias
policiais é um "leitor lacunar", que
procura preencher lacunas deixa-
das propôsitalmente pelo autor. Ele
rapidamente percebe que lhe está
sendo exigido esse tipo de leitura, e
obtém um prazer extra dessa situa-
ção de "jogo" que lhe é proposta. É
um leitor consciente do que faz, por-
que afinal de contas todo leitor faz a
mesma coisa: preencher lacunas sem
saber que o está fazendo.

Já no romance psicológico (Ma-
chado de Assis, Virgin ia Woolf etc.)
não há um mistério específico a ser
desvendado. Trata-se de recompor,
ao longo da leitura, inúmeras ca-
madas de significados e de resso-
nâncias dos fatos narrados. Algu-
mas são fornecidas pelo autor e, a
partir destas, o leitor irá imaginan-
do outras. Aqui, o mistério é como

uma dízima periódica cuja resolu-
ção pode ser infinitamente prolon-
gada sem que, a rigor, exista um fi-
nal a ser atingido.

Todo leitor participa desse jogo.
Um hipotético "nível l" de litera-
tura, o mais simples, consiste numa
miríade de pequenas lacunas de or-
dem prática que um leitor media-
no é capaz de preencher por conta
própria e avançar na leitura. E o ní-
vel até de uma notícia de jornal ou
piada de botequim. Ali se diz ape-
nas o essencial.

Um "nível 2" seria a literatura de
mistério: o autor omite fatos essen-
ciais para fazer um jogo de esperteza
com/contra o leitor. O mistério não
precisa ser em torno de um crime,
como na literatura policial. Muitos
romances estão cheios de pequenos
enigmas de identidade, revelações
sobre a natureza de um personagem
etc., e cabe ao leitor ir constante-
mente rearrumando suas expectati-
vas e fazendo novas deduções a cada
situação nova que aparece.

E um "nível 3" seria a literatu-
ra mais sofisticada, onde cada leitor
constrói seu próprio edifício de de-
duções e recriações a partir da tra-
ma proposta pelo autor. Neste as-
pecto, a grande literatura é inesgo-
tável porque, ao contrário da lite-
ratura de mistério, ela não se dirige
rumo a uma solução única. Ela se
abre em leques e mais leques de pos-
sibilidades de interpretação porque
em diferentes momentos de leitura
acabamos percebendo pistas novas,
reavaliando pistas antigas e preen-
chendo as novas lacunas que não
param de aparecer.
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