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flqu" tem em mente "pelo menos" tr€s
lltitub. a optar. Todos tr6s s6o realizados

no texto; cada qual encabegar6 um texto diferen-
te. Por fim, aparecer6 uma quarta narrativa que
n6o tem tifulo; e uma quinta, com um titulo que
expressa "transcend€ncia". E a nossa hist6ria,
a hist6ria que estamos lendo e analisando, "A

Quinta Hist6ria", 6 a sexta. Ou 6 a tnica? H6
um ntmero infinito de opg6es que se apresentam

ao analista. Infinito no sentido literal, dede que
entendamos a palawa como semfim; sem fim
pelo menos at6 o momento presente. Cada lei-
tura abre mais e mais possibilidades de apreen-
s5o de sentido.r A escolha do caminho a enve-
redar 6. por si frustrante. Frustrante como pode
ser um texto metaficcional' ou um texto de
gozo."

Mais frustrante ainda € a solug6o que o texto
no final cria, e que 6 a de se render ds conven-
g6es. Ser6 total a rendig6o?

Rb de Janeiro, Brosil. Ensefia idioma portugu& y litemtura en lengua portuguesa en el Deportamento de
Estudios Espofioles y Latinoamericonos de la Uniuersidod Hebra de Jerusal4n, donde amfu de completar su
fesis doctorol sobre el tema "Cinco personojes de Jorge Amado: Una lectura semi6tica".IE



N6s tamb6m temos que optar, com um sen-
timento de frustragSo pela impossibilidade de
realizar as infinitas opg6es.

Nossa opqSo 6 a de tratar da intertextualida-
de.

E nos perguntamos quando se torna "inter"
um texto.

Jonathan Culler em The Pursuit o/ Signs
fala da dificuldade de trabalhar com o conceito
de intertexfualidade, o qual a seu ver "6 central
para qualquer descriq6o estruturalista ou semi6ti-
ca de significag6o liter6ria".4 O mesmo autor
neste livro cita Julia Kristeva, que "define inter-
texfualidade como (sendo) a soma de conheci-
mento que fiaz possivel que textos tenham senti-
do. . . "  (Cul ler ,  1981, p.  105).

E n6s nos perguntamos o que acontecer6 d
profundidade do texto se alguma express6o tra-
zida de fora n6o for reconhecida. Perguntamo-
nos se o texto perder6 algo de sua profundidade
e densidade.

Em seu livro Le Recit Sp4culaire diz Lucien
Dallenbach:

6 mise en abime todo engaste que mantEm uma
relag6o de semelhanga com a obra que a cont6m
(Dallenbach, 1977, p. 18)."

"A Quinta Hist6ria" tem engastada a receita
dada por "uma senhora". A narraq6o comega
com o anrincio de v6rias possibilidades de titulo.
Uma delas, "Como Matar Baratas", aparece na
enumerag6o das possibilidades em terceiro lugar
e 6 o titulo da "primeira" (hist6ria).

A declaragSo inicial de que as hist6rias s5o
"verdadeiras" 6, enlatizada atravr2s da repetiq6o
dos titulos e, depois, da "senhora" e da receita.
O processo de mise en abime se intensifica e o
mesmo acontece com as aq6es e os predicados
atribuidos ir narradora-protagonista. Esta se tor-
na cada vez mais identificada com seu obietivo.
que ri "matar baratas".

A segunda hist6ria, chamada no texto "a ou-
tra hist6ria", recebe o titulo "O Assassinato".
Nela aparece a expressSo "mal secreto". "Mal
Secreto" 6 o tifulo de um soneto do poeta Rai-
mundo Correia (Massaud, 7978, p. 2t41. Este
soneto, de acordo com Massaud Moisris (ibidem,
p. 2781, t2 uma das obras-primas do g€nero em
Lingua Portuguesa. Nele € expresso como a apa-
r€ncia engana e como "a m6scara da face" es-

conde "o espirito que chora" e sentimentos
como "c6lera" e "dor".

Toda a literafura, todos os textos, se realizam
em cada texto. Atrav6s e devido ir presenga dos
outros textos, toma-se possivel para o leitor do
texto presente perceb€Jo, compreend€-lo, atua-
liz6lo.

O discurso que cont6m a express6o "mal se-
creto" acenfua a nota ir6nica (Hutcheon, 0000,
p. 220) que identificamos desde o comego. Dz
Hutcheon que "ironia 6 um misto do pragm6tico
(em termos semi6ticos) e o semdntico, onde o
espago semdntico 6 um espago ENTRE, que en-
globa o dito E o n5o dito (ibidem). O dito 6 a
express6o MAL SECRETO. Uma das possibilida-
des de completar o n6o dito 6 a refer6ncia ao
soneto, que causa a rupfura do discurso relerente
d realidade cotidiana atravrSs do aparecimento de
uma reminisc6ncia de texto que se encontra no
acervo dos textos brasileiros. Muito citado, o so-
neto expressa, ao lado de contengSo exigida pela
Iorma pamasiana, uma forte express6o de sen-
timento.

O leitor que possui a compet€ncia enciclop6-
dicab necessdrria pode atualizar a expressSo "mal
secreto" trazendo para o texto o contraste que
6 dito pelo soneto. E tamb6m pode lrazer ir com-
pieensSo do texto a critica feita pelos modernis-
tas nos anos vinte ao pamasianismo, tido por
criticos da 6poca como exage_rado na preocupa-

96o com a forma "perfeita"./ 19



A manifestag6o linear se une d compet€ncia
enciclop6dica d qual por tradigSo a leitor est6
ligado,

H6 outros engastes no conto, como, o conto
As mil e umo Noites ou a expressSo "o elixir da
longa morte", onde a palawa "vida" 6 substitui-
da por morte; a refer€ncia d f5bula "A cigarra e
a formiga" (na noite de ver6o cantavam); os Dez
Mandamentos substifuindo a palawa Deus por
amor - o que pode ser a concretizagSo no texto
de que DE FATO n5o se usa o nome de Deus em
v6o; "Esta casa foi dedetizada" express5o co-
nhecida por todos os que quiseram se liwar de
insetos. E diz Umberto Eco:

"certas narrag6es podem tamb6m escolher dols
Leitores Modelos, um mais dstuto que o otrtro"
(Fro, 1985, p. 155).

Em "A Quinta Hist6ria" haver6r ent5o pelo
menos dtras possibilidades de completar a obra
(Eco, 1971). O texto d6 ao leitor "astuto" (que
para n6s ser6 considerado o leitor modelo) a
oportunidade de participar desde o inicio do pro-
cessoo da sua produgSo. Ele 6 informado de que
6 uma hist6ria que ser6o pelo menos tr€s hist6-
rias: 6 fic96o, n6o deve ser considerada real; de
que estas hist6rias est6o sendo feitas no momen-
to mesmo da leifura; e que s6o verdadeiras, por-
que uma confirma a outra. O leitor modelo ser6
tanto mais eficiente quanto mais capacidade ti-
ver de acompanhar o processo, de atualizar os
intertextos. Ele 6 que, com sua competOncia,
criar6 os intertextos.

Por fim, vemos que uma das condig6es de
identificar opg6es e escolh€las ser6 a compet€n-
cia enciclop6dica do leitor. Ele 6 que respondera
d pergunta inicial.
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NOTAS
1 No ensaio "Par oi commencer?" que se encontra em Le degr€ zero de l'6criture argumenta Roland Barthes

que a an6lise estrutural pode causar frustrag6es que enos ou falhas s6o capazes de suscltar; e que (o estudante)
deve ser "bastante dial6ttco" para entrar "no Jogo do slgnlficante", "alcangar o plural do texto". Barthes,
L972, p. L451.

2 Em Norcisslstlc ndrratlue dlz Unda Hutcheon:
"A more lnterestlng ktnd of overt dlegetlc self-consclousness ls that ln whlch the focus ls on the process of
actually writlng the flctlonal text one ls readlng at the moment" (Hutcheon, 1984, p. 53).

3 E declara Barthes, em Le plalslr du texte:

"le texte me cholsit, par toute une disposltion d'6crans lnvlsibles, de chicanes selectives" (Barthes, 1973, p. 45).

4 Citando Jonathan Culler, "The concept of lntertextuality ls thus central to any structuralist or semiotic
descrlptlon of literary slgniflcation" (Culler, 1981, p. 104).

5 Preferlmos n6o traduzlr a expressio mlse en ablme.

6 Conforme a express6o usada por Umberto Eco, "uma compet0ncla enclclop6dica especlfica". O autor
pressup6e que esta compet€ncla exlste em seu Leltor Modelo (Eco' 1985' p. 99).

7 Explica Umberto Eco:
"para afualizar as estruturas discurslvas, o leltor confronta a manlfestag6o linear ao sistema de regras fomecidas
pela llngua na qual o texto est6 escrito e pela competOncia enciclop6dica d qual por tradigho esta mesma llngua
se refere" (Eco, 1985, p. 99).

8 E de acordo com as palavras de Hutcheon:

"Por um lado, ele (o leltor, espectflcag6o nossa) 6 forgado a reconhecer o artlflcio, a arte do que ele est6 lendo;
por outro, recebe exlg€ncias especlficas como um co-crlador..." (Hutcheon, 1984' p. 5)'
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