
O QUE É A CRITICA 

É sempre possível dar a público alguns grandes princípios 

críticos em função da atualidade ideológica, sobretudo na França, 

onde os modelos teóricos têm um grande prestígio porque dão sem 

dúvida ao praticante a certeza de participar ao mesmo tempo de um 

combate, de uma história e de uma totalidade; é assim que nos 

últimos quinze anos a crítica francesa se desenvolveu, com fortunas 

diversas, no interior de quatro grande “filosofias”. Primeiramente, o 

que se convencionou chamar, por um termo muito discutível, o 

existencialismo, e que deu as obras críticas de Sartre, o Baudelaire, o 

Flaubert, alguns artigos mais curtos sobre [pág. 157] Proust, 

Mauriac, Giraudoux e Ponge, e sobretudo o admirável Genet. Em 

seguida o marxismo: sabe-se (pois o debate já é antigo) o quanto a 

ortodoxia marxista foi estéril em crítica, propondo uma explicação 

puramente mecânica das obras ou promulgando palavras de ordem 

mais do que critérios de valor; é pois, se se pode dizer, nas fronteiras 

do marxismo (e não no seu centro declarado) que se encontra a 

crítica mais fecunda: a de L. Goldmann (sobre Racine, Pascal, sobre 

o Novo Romance, sobre o teatro de vanguarda, sobre Malraux) deve 

explicitamente muito a Lukács; é uma das mais flexíveis e das mais 

engenhosas que se possa imaginar a partir da história social e 

política. Em seguida, ainda, a psicanálise: existe uma crítica 

psicanalítica de obediência freudiana cujo melhor representante em 

França, atualmente, seria Charles Mauron (sobre Racine e sobre 

Mallarmé); mas aqui também a psicanálise “marginal” foi a mais 

fecunda; partindo de uma análise das substâncias (e não das obras), 

seguindo as deformações dinâmicas da imagem em numerosos 

poetas, Gaston Bachelard fundou uma verdadeira escola crítica, tão 

rica que se pode dizer que a crítica francesa é atualmente, sob sua 



forma mais desabrochada, de inspiração bachelardiana (G. Poulet, J. 

Starobinski, J.-P. Richard). Enfim, o estruturalismo (ou, para 

simplificar ao extremo e de modo sem dúvida abusivo: o formalismo): 

sabe-se a importância, poder-se-ia dizer a moda, desse movimento 

em França desde que Claude Lévi-Strauss lhe abriu as ciências 

sociais e a reflexão filosófica; poucas obras críticas saíram dela até 

agora; mas muitas se preparam, onde se encontrará sobretudo, sem 

dúvida, a influência do modelo lingüístico edificado por Saussure e 

alargado por Roman Jákobson (que ele próprio, em sua juventude, 

participou de um movimento crítico, a escola formalista russa): 

parece, por exemplo, possível desenvolver uma crítica literária a 

partir das duas categorias retóricas estabelecidas por Jákobson: a 

metáfora e a metonímia. 

Como se vê, essa crítica francesa é ao mesmo tempo “nacional” 

(ela deve muito pouco, senão nada, à crítica anglo-saxônica, ao 

spitzerismo, ao crocismo) e atual, ou, se se preferir, “infiel”: 

inteiramente mergulhada num certo presente ideológico, ela se 

reconhece [pág. 158] mal como participante de uma tradição crítica, 

a de Sainte-Beuve, a de Taine, ou a de Lanson. O último modelo 

coloca entretanto para a crítica atual um problema particular. A 

obra, o método, o espírito de Lanson, ele mesmo protótipo do 

professor francês, domina há uns cinqüenta anos, através de 

inúmeros epígonos, toda a crítica universitária. Como os princípios 

dessa crítica, pelo menos declaradamente, são os do rigor e da 

objetividade no estabelecimento dos fatos, poder-se-ia acreditar que 

não há nenhuma incompatibilidade entre o lansonismo e as críticas 

ideológicas, que são todas críticas de interpretação. Entretanto, 

embora a maior parte dos críticos franceses de hoje (falamos aqui 

somente da crítica de estrutura e não da crítica impressionista) 

sejam eles próprios professores, existe uma certa tensão entre a 

crítica de interpretação e a crítica positivista (universitária). É que de 



fato o lansonismo é ele próprio uma ideologia; ele não se contenta 

com exigir a aplicação das regras objetivas de toda pesquisa 

científica, ele implica convicções gerais sobre o homem, a história, a 

literatura, as relações do autor e da obra; por exemplo, a psicologia 

do lansonismo é perfeitamente datada, consistindo essencialmente 

numa espécie de determinismo analógico segundo o qual os 

pormenores de uma obra devem assemelhar-se aos pormenores de 

uma vida, a alma de uma personagem à alma do autor etc., ideologia 

muito particular já que precisamente, desde então, a psicanálise, por 

exemplo, imaginou relações contrárias de denegação entre uma obra 

e seu autor. É certo que os postulados filosóficos são realmente 

inevitáveis; o que se pode censurar ao lansonismo não são seus 

partis pris mas sim o fato de os calar, de os cobrir com o drapeado 

moral do rigor e da objetividade: a ‘ideologia é aqui introduzida, como 

uma mercadoria de contrabando, nas bagagens do cientificismo. 

Já que esses princípios ideológicos diferentes são possíveis ao 

mesmo tempo (e de minha parte, de certo modo, eu subscrevo ao 

mesmo tempo cada um deles), é que sem dúvida a escolha ideológica 

não constitui o ser da crítica, e que a verdade não é sua sanção. A 

crítica é outra coisa diversa de falar certo em nome [pág. 159] de 

princípios “verdadeiros”. Portanto o pecado maior, em crítica, não é a 

ideologia, mas o silêncio com o qual ela é recoberta: esse silêncio 

culpado tem um nome: é a boa consciência ou, se se preferir, a má-

fé. Como acreditar, com efeito, que a obra é um objeto exterior à 

psique e à história daquele que a interroga e em face do qual o crítico 

teria uma espécie de direito de exterritorialidade? Por que milagre a 

comunicação profunda que a maioria dos críticos postulam entre a 

obra e o autor que eles estudam cessaria quando se trata de sua 

própria obra e de seu próprio tempo? Haveria leis de criação válidas 

para o escritor mas não para o crítico? Toda crítica deve incluir em 

seu discurso (mesmo que fosse do modo mais indireto e pudico) um 



discurso implícito sobre ela mesma; toda crítica é crítica da obra e 

crítica de si mesma; para retomar um trocadilho de Claudel, ela é 

conhecimento do outro e co-nascimento1 de si mesmo ao mundo. Em 

outros termos ainda, a crítica não é absolutamente uma tabela de 

resultados ou um corpo de julgamentos, ela é essencialmente uma 

atividade, isto é, uma série de atos intelectuais profundamente 

engajados na existência histórica e subjetiva (é a mesma coisa) 

daquele que os realiza, isto é, os assume. Uma atividade pode ser 

“verdadeira”? Ela obedece a exigências bem diversas. 

Todo romancista, todo poeta, quaisquer que sejam os rodeios 

que possa fazer a teoria literária, deve falar de objetos e fenômenos 

mesmo que imaginários, exteriores e anteriores à linguagem: o 

mundo existe e o escritor fala, eis a literatura. O objeto da crítica é 

muito diferente; não é “o mundo”, é um discurso, o discurso de um 

outro: a crítica é discurso sobre um discurso; é uma linguagem 

segunda ou metalinguagem (como diriam os lógicos), que se exerce 

sobre uma linguagem primeira (ou linguagem-objeto). Daí decorre que 

a atividade crítica deve contar com duas espécies de relações: a 

relação da linguagem crítica com a linguagem do autor observado e a 

relação dessa linguagem-objeto com o mundo. É o “atrito” dessas 

duas linguagens que define a crítica e lhe dá talvez uma grande 

semelhança com uma outra atividade mental, [pág. 160] a lógica, 

que também se funda inteiramente sobre a distinção da linguagem-

objeto e da metalinguagem. 

Pois, se a crítica é apenas uma metalinguagem, isto quer dizer 

que sua tarefa não é absolutamente descobrir “verdades” mas 

somente “validades”. Em si, uma linguagem não é verdadeira ou 

falsa, ela é válida ou não: válida, isto é, constituindo um sistema 

coerente de signos. As regras a que está sujeita a linguagem literária 

                                                           
1 Trocadilho entre as palavras francesas conaissance (conhecimento.) e co-naissance (co-nascimento). (N. 

da T.) 



não concernem a conformidade dessa linguagem com o real 

(quaisquer que sejam as pretensões das escolas realistas), mas 

somente sua submissão ao sistema de signos que o autor fixou para 

si mesmo (e é preciso, é claro, dar aqui um sentido muito forte à 

palavra sistema). A crítica não consiste em dizer se Proust falou 

“certo”, se o Barão de Charlus era mesmo o Conde de Montesquiou, 

se Françoise era Celeste, ou mesmo, de um modo mais geral, se a 

sociedade que ele descreveu reproduzia com exatidão as condições 

históricas de eliminação da nobreza no fim do século XIX; seu papel 

é unicamente elaborar ela mesma uma linguagem cuja coerência, 

cuja lógica, e para dizer tudo, cuja sistemática possa recolher, ou 

melhor ainda “integrar” (no sentido matemático da palavra) a maior 

quantidade possível de linguagem proustiana, exatamente como uma 

equação lógica experimenta a validade de um raciocínio sem tomar 

partido quanto à “verdade” dos argumentos que ele mobiliza. Pode-se 

dizer que a tarefa crítica (esta é a única garantia de sua 

universalidade) é puramente formal: não consiste em “descobrir”, na 

obra ou no autor observados, alguma coisa de “escondido”, de 

“profundo”, de “secreto”, que teria passado despercebida até então 

(por que milagre? somos nós mais perspicazes do que nossos 

predecessores?), mas somente em ajustar, como um bom marceneiro 

que aproxima apalpando “inteligentemente” duas peças de um móvel 

complicado, a linguagem que lhe fornece sua época (existencialismo, 

marxismo, psicanálise) à linguagem, isto é, ao sistema formal de 

constrangimentos lógicos elaborados pelo próprio autor segundo sua 

própria época. A “prova” de uma crítica não é de ordem “alética” (não 

depende da verdade), pois o discurso crítico — como aliás o discurso 

lógico — nunca é mais que tautológico: ele consiste finalmente em 

dizer [pág. 161] com atraso, mas colocando-se inteiramente nesse 

atraso, que por isso mesmo não é insignificante: Racine é Racine, 

Proust é Proust; a “prova” crítica, se ela existe, depende de uma 

aptidão não para descobrir a obra interrogada, mas ao contrário para 



cobri-la o mais completamente possível com sua própria linguagem. 

Trata-se pois, uma vez mais, de uma atividade essencialmente 

formal, não no sentido estético mas no sentido lógico do termo. 

Poder-se-ia dizer que para a crítica o único modo de evitar a “boa 

consciência” ou a “má-fé” de que se falou no começo é propor-se por 

fim moral não o deciframento do sentido da obra estudada mas a 

reconstituição das regras e constrangimentos de elaboração desse 

sentido; com a condição de admitir imediatamente que a obra 

literária é um sistema semântico muito particular, cujo fim é dar 

“sentido” ao mundo, mas não “um sentido”; a obra, pelo menos a que 

chega geralmente ao olhar do crítico, e talvez seja essa uma definição 

possível da “boa” literatura, a obra nunca é completamente 

insignificante (misteriosa ou “inspirada”) nem jamais completamente 

clara; ela é, se se quiser, sentido suspenso: ela se oferece com efeito 

ao leitor como um sistema significante declarado, mas se furta a ele 

como objeto significado. Essa espécie de de-cepção, de desapreen-são 

do sentido explica por um lado que a obra literária tenha tanta força 

para fazer perguntas ao mundo (abalando os sentidos assegurados, 

que as crenças, as ideologias e o senso comum parecem guardar em 

seu poder), sem entretanto nunca a elas responder (não há grande 

obra que seja “dogmática”); e, por outro lado, que ela se ofereça a um 

deciframento infinito, já que não há nenhuma razão para que se 

cesse um dia de falar de Racine ou de Shakespeare (senão por um 

abandono que será ele próprio uma linguagem): ao mesmo tempo 

proposta insistente de sentido e sentido obstinadamente fugidio, a 

literatura é tão-somente uma linguagem, isto é, um sistema de 

signos: seu ser não está em sua mensagem, mas nesse “sistema”. E, 

por isso mesmo, o crítico não tem de reconstituir a mensagem da 

obra, mas somente seu sistema, assim como o lingüista não tem de 

decifrar o sentido de uma frase, mas de estabelecer a estrutura 

formal que permite a esse sentido ser transmitido. [pág. 162]  



É com efeito ao reconhecer que ela mesma não é mais do que 

uma linguagem (ou mais exatamente uma metalinguagem) que a 

crítica pode ser, de modo contraditório mas autêntico, ao mesmo 

tempo objetiva e subjetiva, histórica e existencial, totalitária e liberal. 

Pois, por um lado a linguagem que cada crítico escolhe falar não lhe 

desce do céu, ela é uma das algumas linguagens que sua época lhe 

propõe, ela é objetivamente o termo de um certo amadurecimento 

histórico do saber, das idéias, das paixões intelectuais, ela é uma 

necessidade; e por outro lado essa linguagem necessária é escolhida 

por todo crítico em função de uma certa organização existencial, 

como o exercício de uma função intelectual que lhe pertence 

particularmente, exercício no qual ele põe toda a sua “profundidade”, 

isto é, suas escolhas, seus prazeres, suas resistências, suas 

obsessões. Assim pode travar-se, no seio da obra crítica, o diálogo de 

duas histórias e de duas subjetividades, as do autor e as do crítico. 

Mas esse diálogo é egoisticamente todo desviado para o presente: a 

crítica não é uma “homenagem” à verdade do passado, ou a verdade 

do “outro”, ela é construção da inteligência de nosso tempo. [pág. 

163] 


