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Tsvetan Todorov nasceu na Bulgária em 1939 e se estabeleceu na França em 1963. Filósofo, historiador, crítico literário, autor de dezenas de obras. Sua trajetória intelectual está repleta de pluralidade temática. Ele é um dos representantes emergindo no século XX nas humanidades. Ele morreu em
Paris em 2017. De sua editora de trabalho Carriedp já publicou a Teoria da Literatura: textos de formalistas russos (2013), Simbolismo e Interpretação (2014), Vida Geral: ensaios de antropologia geral (2014), Teorias do símbolo (2014), Críticas (2015), Ao extremo (2017), gêneros de discurso (2018),
Poesia Poesia (2019), Relatos de Conquista Asteca (organização, em parceria com George Bodo, 2019) e Responsabilidades e Tratados (2019). O formalismo russo, também conhecido como crítica formalista, foi uma influente escola de crítica literária que existiu na Rússia de 1910 a 1930. Tinha como
objetivo aprender a linguagem poética como tal. Inclui obras de um grande número de estudiosos russos e soviéticos de grande influência, como (Victor Chklovsky, Vladimir Propp, Yuri Tynyanov, Boris Eichenbaum, Roman Jacobson e Grigory Vinokur), que revolucionou a crítica literária entre 1914 e
1930, estabelecendo o estudo das especificidades e autonomia da linguagem poética e literária. O formalismo russo teve um grande impacto sobre pensadores como Mikhail Bakhtin e Yuri Lotman, e estruturalismo. Os membros do movimento são considerados os fundadores da crítica literária
moderna, especialmente no período do estruturalismo e pós-estruturalismo. Sob Stalin, formalismo tornou-se um termo pejorativo. O formalismo russo era um movimento plural que não criava uma única doutrina ou consenso entre seus participantes. O formalismo russo descreve dois movimentos
diferentes: opos (Obscestvo izucenija Poeticeskogo Jazyka - Sociedade para o Estudo da Linguagem Poética) de São Petersburgo e do Círculo Linguístico de Moscou. Assim, é mais necessário chamar formalistas russos do que usar o termo mais amplo e vago como formalismo. O termo formalismo foi
usado pela primeira vez por opositores do movimento com um significado claramente rejeitado pelos formalistas. Nas palavras de um dos mais famosos formalistas Boris Eichenbaum: É difícil lembrar quem criou esse nome, mas não foi uma criação muito feliz. Deve ter sido conveniente como um apelo
simplista à coesão, mas falha, como termo objetivo, ao distinguir as atividades da Sociedade para o Estudo da Linguagem Poética. As ideias características do formalismo russo são caracterizadas por uma ênfase no papel funcional dos dispositivos literários e seu conceito original de história literária.
Formalistas russos defendiam um método científico estudar a linguagem poética para excluir abordagens psicológicas, históricas e culturais tradicionais. Como observa Ehrlich, interessados na delimitação da escola literária entre disciplinas próximas, como psicologia, sociologia e história, teóricos do
formalismo focados nas características distintas da literatura, em truques artísticos típicos da escrita criativa (Nova Enciclopédia de Princeton, p. 1101). O objeto da Inquisição da Teoria Literária deve ser dois princípios gerais subjacentes ao estudo formalista da literatura: primeiro, a própria literatura, ou
especialmente características que a distinguem de outros tipos de atividade humana; em segundo lugar, os fatos literários devem ser priorizados sobre as obrigações metafísicas da crítica literária (seja filosófica, estética ou psicológica) (Steiner, formalismo russo, p. 16). Muitos modelos foram
desenvolvidos para atingir esses objetivos. Os formalistas concordaram com a natureza autônoma da linguagem poética e sua especificidade como objeto de estudo da crítica literária. Sua principal tentativa foi identificar um conjunto de propriedades características da linguagem poética (seja poesia ou
prosa) que pudessem ser reconhecidas por sua arte e, portanto, analisá-la. O formalismo mecanífico de Victor Chklovsky (1893-1984) foi considerado o pai do formalismo russo. A OPOAS (Society for the Study of The Poetic Language), grupo liderado por Viktor Chklovsky, estava principalmente
preocupada com o método formal e focada em tecnologia e equipamentos. As obras literárias, segundo este modelo, assemelham-se às máquinas: são o resultado da atividade humana deliberada, na qual uma certa habilidade transforma matérias-primas em um mecanismo complexo adequado para
um propósito específico (Steiner, formalismo russo, 18). Esse tipo de visão aboli a arte literária (c) à sua conexão com o autor, leitor e momento histórico. Uma ilustração clara disso pode ser dada pelo argumento principal de um dos últimos textos de Arte como Procedimento de Victor Chklovsky
(Iskusstvo kak priem, 1916): a arte é a soma de dispositivos artísticos e literários que o artista manipula para criar sua obra (na teoria da literatura; formalistas russos). O principal objetivo de Chklovsky em Arte como Procedimento é discutir o conceito geral da literatura russa e a crítica literária da
época. De um modo geral, a literatura foi considerada, por um lado, como um produto social e político, segundo o qual foi então interpretada (de acordo com a tradição do grande crítico de Belinsky). Por outro lado, também é vista como uma expressão pessoal da visão do autor, manifestada através de
imagens e símbolos. Em ambos os casos, a literatura é considerada ela mesma, mas é julgada em um contexto sociopolítico ou em um vago contexto psico-impressionista. Os esforços de Chklovsky e dos formalistas então isolam e definem as características específicas da literatura e da arte (ou
linguagem poética): os dispositivos que tornam a literatura artística. Os formalistas não procuram concordar uns com os outros sobre o que este dispositivo (priem) será, nem sobre como esses dispositivos são usados ou como devem ser analisados neste texto. A ideia central é descobrir procedimentos
que caracterizem a linguagem poética. Alguns membros da THES argumentaram e argumentaram que a linguagem poética era o maior dispositivo artístico. Chklowski, no entanto, insistiu que nem todos os textos artísticos iriam sobressá-lo, alguns dos quais vêm à calúnia ou à estranheza manipulando
a composição e a narrativa. O movimento formalista sistematicamente tentou distinguir entre arte e não-arte. Portanto, suas opiniões são organizadas do ponto de vista da oposição polar. Uma das dicotomias mais famosas introduzidas pelo formalismo mecanicista é a distinção entre história e enredo,
ou enredo e enredo. Uma história (fabula) é uma sequência cronológica de eventos, enquanto a trama pode se desenrolar em uma ordem não crônica. Os eventos podem ser organizados artisticamente através de dispositivos como repetição, concurrency, gradação e atraso. A metodologia mecânica é
reduzida à variação e combinação de métodos e dispositivos desprovidos de elemento temporal, psicológico ou filosófico. Chklovsky percebeu cedo que esse modelo precisava ser expandido para entender, por exemplo, as tradições literárias modernas e diacrônicas (Garson, p. 403). O formalismo
orgânico de Vladimir Prop (1895-1970) estudou a estrutura dos contos de fadas tradicionais. Frustrados com as limitações do método mecanicista, alguns formalistas adotaram um modelo orgânico. Eles usaram a similaridade dos corpos orgânicos e o fenômeno literário em duas formas diferentes: foi
aplicado a trabalhos individuais e gêneros literários (Steiner, formalismo russo, 19). Arteph (c) como organismo biológico não é totalmente desestruturado, suas partes são hierarquicamente integradas. Assim, a definição do dispositivo foi estendida à sua função no texto. Enquanto a oposição binária - o
material contra o dispositivo - não explica a unidade orgânica do trabalho, em 1919, Hirmunsky o complementou com um terceiro termo, conceito teleológico de estilo como união de dispositivos (Steiner, formalismo russo, p. 19). A analogia entre biologia e teoria literária forneceu uma estrutura de
referência para o estudo do estilo. Assim como cada organismo individual compartilha certas características com outros de certa forma, o trabalho individual é semelhante a outras obras da mesma forma, e as formas literárias homólogas pertencem ao mesmo estilo (Steiner, formalismo russo, página
19). A obra mais famosa dessa tradição é A Morfologia do Conto Popular, de Vladimir Propp (1928). Ao mudar os olhos para o método isolado em um todo hierarquicamente estruturado, os formalistas orgânicos superaram a escassez de mecanistas. No entanto, ambos os grupos não foram capazes de
explicar que as mudanças literárias afetam não apenas dispositivos e suas funções, mas também o estilo. Formalismo linguístico Autor e leitor também desprezava formalistas linguísticos (por exemplo, Lev Jakubinsky, Roman Jacobson). Os adeptos desse modelo colocam a linguagem poética em
primeiro lugar em sua hierarquia. Como warner observa: Jacobson deixa claro que ele rejeita completamente qualquer noção de que as emoções são um critério para a literatura. Para Jacobson, as qualidades emocionais de uma obra literária são secundárias e claramente dependentes de fatos verbais
e linguísticos (71). Teóricos da OPOAS distinguiram a linguagem poética da linguagem prática. A linguagem prática é usada na comunicação diária para transmitir informações. Na linguagem poética, segundo Lev Jakubinsky, o objetivo prático se torna um fundo, e as combinações linguísticas adquirem
valor em si mesmos. Quando isso acontece, a língua se torna desconhecida e o discurso se torna poético (Steiner, formalismo russo, 22). Padrões sonoros na poesia dos formalistas russos são os primeiros a estudar sistematicamente e objetivamente a função dos padrões sonoros na poesia. Ao
mesmo tempo, foi lançado um método de estudo quantitativo da estrutura linguística dos textos literários; abordagem que testou o desempenho da escolaridade do século XX (Mandelker, página 327). Em seu primeiro trabalho coletivo, Sborniki po teorii poeticheskogo iazyka (1916; Antologias sobre a
teoria da linguagem poética, os autores (Chklovskiy, Jakubinsky, Polivanov e Kushner) deram ao som um papel central no discurso poético. que eles não se afastaram completamente da poesia do mundo exterior, pois usavam a conotação emocional do som como critério na escolha da palavra. Esse
recurso da psicologia ameaçava o principal propósito do formalismo, que é explorar a literatura isoladamente. O exemplo final de uma ênfase na linguagem poética é o estudo do russo por Osip Brick. Além das características mais óbvias, como rima, onomatopeia, e assonância, Brik explorou diversos
tipos de repetição sonora, como anel (kol'co), link (styk), speed (skrep) e tail-piece (koncovka) (povtory zvukovye (Repetições sonoras), 1917). Ele classifica a fonética de acordo com sua contribuição para o plano sonoro (zvukovoj fon), dando maior importância a vogais fortes e vogais menos fracas.
Como mandelker aponta, sua contenção metodológica e sua concepção de unidade artística, em que nenhum elemento é supérfluo ou desconectado, ... serve como modelo final de abordagem formalista ao estudo da versificação (335). Análise linguística do texto no Postscript à discussão da gramática
da poesia, Jacobson redefine a arte poética em um estudo linguístico detalhado da função poética no contexto verbal das mensagens em geral e na poesia em particular (23). Ele defende fervorosamente o direito dos linguistas de contribuir para o estudo da poesia e demonstra a capacidade dos
linguistas modernos de estudar a poesia mais detalhadamente. Assim, é inegável a legitimidade dos estudos sobre métricas poéticas ou ailações e rimas ou dicionários de poetas (23). Jacobson se opõe à visão de que um leitor modesto não iniciado na ciência linguística parece insensível às diferenças
verbais: Os falantes usam o complexo sistema de relações gramaticais inerentes à sua língua, mesmo que não sejam capazes de defini-lo (30). Portanto, justifica-se a busca sistemática dos problemas poéticos da gramática e dos problemas gramaticais da poesia; além disso, o conceito linguístico
mostra uma afinidade entre forma e conteúdo inseparável da crítica literária (Jakobson 34). Legado no período de Stalin, as autoridades preferiram desenvolver associações depreciativas de termos para encobrir qualquer arte que utilizasse formas e técnicas complexas disponíveis apenas para a elite,
em vez de simplificá-la para o povo (como no realismo socialista). O formalismo russo não era um único movimento, ele entendia vários teóricos, a partir dos quais as opiniões eram formadas a partir de debates metodológicos, que prosseguem da diferença entre linguagem poética e prática e arqueia e
os problemas do estudo histórico e literário. Principalmente por causa desse foco teórico que a Escola Formalista recebe crédito até mesmo de seus adversários como Efimov: A Contribuição da Escola Formalista para nossa pesquisa literária vem do fato de que ela se concentra diretamente nos
principais problemas da pesquisa literária, principalmente nas especificidades de seu objeto, que ela (A Escola Formalista) mudou nosso conceito de obra literária e a divide entre suas partes constituintes, que abriu novas áreas para sua a pesquisa, enriquecendo muito nosso conhecimento de
tecnologias literárias, lançou os fundamentos de nossa pesquisa literária e nossa teoria da literatura, influenciou, de certa forma, a europeização de nossa pesquisa literária. A poesia, outrora um tema desenfreado do impressionismo, tornou-se objeto de análise científica, um problema particular da
pesquisa literária (Formalismo v russkom literaturovedenii, presente em Ehrlich, formalismo russo: Em perspectiva, p. 225). Forças convergentes e divergentes no formalismo russo geraram a Escola de Estruturalismo de Praga em meados dos anos 20 e forneceram um modelo para as asas literárias do
estruturalismo francês entre 1960 e 1970. Embora teoricamente paradigmas literários criados pelo formalismo russo ainda estejam conosco, não permanece uma curiosidade histórica, mas uma presença vital no discurso teórico de nossos dias (Steiner, formalismo russo, 29). Formalismo russo e
neocrítica Não há conexão histórica direta entre o neocrismo e o formalismo russo, que se desenvolveu na mesma época (FR 1910-20 e NC 1940-50), mas independentes um do outro. No entanto, apesar disso, há muitas semelhanças: por exemplo, ambos os movimentos demonstraram interesse em
rever a literatura em seus próprios termos (em vez de focar em sua relação com política, cultura ou história estrangeira), ênfase em dispositivos literários e criatividade autoral, e uma ênfase crítica na poesia. Sua forma de estudar o poema é equipar, por exemplo, a teoria literária dos poetas específicos
de São Paulo. Ligações com o português T. Todorov. Teoria da Literatura I: Textos de formalistas russos (Lisboa, edições 70, 1999); _______. Teoria da Literatura II: Textos de formalistas russos (Lisboa, edições 70, 1989); Inglês, Carol. Boris Eichenbaum em OPOIAS: Testando os limites do trabalho
no centro da poética. Revisão Eslava 49:3 (1990): 409-26. Boris Eichenbaum. Norton Antologia da Teoria Literária e Crítica. Ed. Vincent B. Leitch. W. W. Norton e companhia. 1058-87. Brown, Edward J. Russian Review 33:3 (1974): 243-58. _____. Roman Osipovich Jacobson 1896-1982: Unidade de
seus pensamentos sobre arte verbal. Russian Review 42 (1983): 91-99. Burns, Teoria gerald L. Prosa. Illinois: Dalki Archive Press. Ehrlich. Formalismo russo: a longo prazo. Na revista estética e crítica artística 13:2 (1954): 215-25. Ehrlich, W.: Formalismo russo: História - Doutrina (1981). _____.
Formalismo russo. Diário de uma História da Ideia 34:4 (1973): 627-38. _____. Formalismo russo. A nova Enciclopédia de Poesia e Poesia de Princeton. Ed. Alex Preminger e Terry W. F. Brogan. Princeton, Nova Jérsei: Princeton University Press, Garson, Judith. História literária: visões do formalista
russo, 1916-1928. Diário de uma História da Ideia 31:3 (1970): 399-412. Gorman, David. A bibliografia do formalismo russo em inglês. Estilo 26:4 (1992): 554-76. _____. Além da bibliografia do formalismo russo em inglês. Estilo 29:4 (1995): 562-64. Jacobson, Roman. Postscript para discutir a gramática
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