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I 
O que se chama de “nova crítica” não data de hoje. Desde a 

Libertação (o que era normal), uma certa revisão de nossa literatura 

clássica foi empreendida em contato com novas filosofias, por críticos 

muito diferentes e ao sabor de monografias diversas que acabaram 

por cobrir o conjunto de nossos autores, de Montaigne a Proust. Não 

há nada de espantoso no fato de um país retomar assim 

periodicamente os objetos de seu passado e descrevê-los de novo, 

para saber o que pode fazer deles: esses são, deveriam ser 

procedimentos regulares de avaliação. [pág. 187]  

Ora, eis que bruscamente acabam de acusar esse movimento de 

impostura1, lançando contra suas obras (ou pelo menos certas dentre 

elas) os interditos que definem geralmente, por repulsa, toda 

vanguarda: descobre-se que elas são intelectualmente vazias, 

verbalmente sofisticadas, moralmente perigosas e que só devem seu 

êxito ao esnobismo. O espantoso é que esse processo venha tão 

tarde. Por que hoje? Trata-se de uma reação insignificante? da volta 

ofensiva de certo obscurantismo? ou, ao contrário, da primeira 

resistência às formas novas de discurso, que se preparam e foram 

pressentidas? 

O que impressiona, nos ataques desferidos nos últimos tempos 

contra a nova crítica, é seu caráter imediatamente e como que 

naturalmente coletivo2. Algo de primitivo e de nu pôs-se a mexer lá 

dentro. Acreditaríamos estar assistindo a algum rito de exclusão, 

conduzido numa comunidade arcaica contra um súdito perigoso. De 

                                                           
1 R. Picard, Nouvelle critique, nouvelle imposture, Paris, J. J. Pauvert collection “Libertes” 1965, 149 p. 
— Os ataques de Raymond Picard se dirigem principalmente contra Sur Racine (Seuil, 1963). 
2 Certo grupo de cronistas trouxe ao libelo de R. Picard um apoio sem exame, sem nuança e sem 
distinção. Eis o quadro de honra da velha crítica (já que existe uma nova crítica): Les Beaux Arts 
(Bruxelas, 23 dez. 1965), Carrefour (29 dez. 1965), La Croix (10 dez. 1965), Le figuro (3 nov. 1965), Le 
XXe Siècle (nov. 1965), Midi libre (18 nov. 1965), Le Monde (23 out. 1965), ao qual se devem acrescentar 
certas cartas de seus leitores (13, 20, 27 nov. 1965), La Nation Française (28 out. 1965), Pariscope (27 
out. 1965), La Revue parlementaire (15 nov. 1965), Europe-Action (jan. 1966); sem esquecer a Academia 



onde um estranho léxico da execução3. Pensou-se em ferir, furar, 

bater, assassinar o novo crítico, arrastá-lo ao tribunal correcional, ao 

pelourinho, ao cadafalso4. Algo de vital fora certamente atingido, já 

que o executor não só foi louvado por seu talento, mas tornou-se alvo 

de agradecimento, felicitado como um justiceiro depois de uma 

limpeza: já lhe haviam prometido a imortalidade, hoje o abraçam5. 

Em suma, a “execução” da nova crítica aparece [pág. 188] como uma 

tarefa de higiene pública, que era preciso ousar e cujo êxito alivia. 

Provindo de um grupo limitado, esses ataques têm uma espécie 

de marca ideológica, mergulham naquela região ambígua da cultura 

onde algo de indefectivelmente político, independente das opiniões do 

momento, penetra o julgamento e a linguagem6. Sob o Segundo 

Império, a nova crítica teria tido seu processo: não é ela ofensiva à 

razão, contrariando as “regras elementares do pensamento científico 

ou mesmo simplesmente articulado”? Não choca a moral, fazendo 

intervir em toda parte “uma sexualidade obsessiva, desenfreada, 

cínica”? Não desacredita nossas instituições nacionais aos olhos do 

estrangeiro7? E m uma só palavra, não é “perigosa”8? Aplicada ao 

espírito, à linguagem, à arte, essa palavra evidencia imediatamente 

todo pensamento regressivo. Este vive, com efeito, no medo (de onde 

a unidade das imagens de destruição); teme toda inovação, 

                                                                                                                                                                          
Francesa (Resposta de Mareei Achard a Thierry Maulnier, Le Monde, 21 jan. 1966). 
3 “É uma execução” (La Croix). 
4 Eis algumas dessas imagens graciosamente ofensivas: “As armas do ridículo’“ (Le Monde). “Uma surra 
bem dada” (Nation française). “Golpe acertado”, “desencher odres desgraciosos” (Le XXe. Siècles). “O 
ataque de pontas assassinas” (Le Monde). “Vigarices intelectuais” (R. Picard, op cit.). “Pearl Harbour da 
nova crítica” (Revue de Paris, jan. 1966). “Barthes no pelourinho” (L’Orient, Beirute, 16 jan. 1966). 
“Torcer o pescoço à nova crítica e decapitar convenientemente um certo número de impostores, entre os 
quais o Sr. Roland Barthes, cuja cabeça o senhor exibe, cortada raso” (Pariscope). 
5 “Acredito, quanto a mim, que as obras do Sr. Barthes envelhecerão mais depressa do que as do Sr. 
Picard” (E. Guitton, Le Monde, 28 de março 1964). “Tenho vontade de abraçar o Sr. Raymond Picard por 
ter escrito... seu panfleto (sic)” (Jean Cau, Pariscope). 
6 “Raymond Picard responde aqui ao progressista Roland Bardhes... Picard responde asperamente àqueles 
que substituem a análise clássica pela superposição de seu delírio verbal, aos maníacos do deciframento, 
que acreditam que todo mundo raciocina como eles em função da Cabala, do Pentateuco ou de 
Nostradamus. A excelente coleção “Libertes”, dirigida por Jean-François Revel (Diderot, Celse, Rougier, 
Russell) fará ranger ainda muitos dentes, mas não certamente os nossos” (Europe-Action, jan. 1966). 
7 R. Picard, op. cit. p. 58, p. 30 e p. 84. 
8 Ibid., p. 85 e p. 148. 



denunciada cada vez como “vazia” (em geral é tudo o que se acha 

para dizer do novo). Entretanto esse medo tradicional é complicado 

hoje por um medo contrário, o de parecer anacrônico; combina-se 

pois a suspeita do novo com algumas reverências para “as 

solicitações do presente” ou a necessidade de “repensar os problemas 

da crítica”, afasta-se com um belo movimento oratório “o vão retorno 

ao passado”9. A regressão se mostra hoje envergonhada, como o 

capitalismo10. De onde singualares repentes: finge-se por certo tempo 

engolir as obras modernas, das quais é preciso falar já que delas se 

fala; [pág. 189] depois, bruscamente, tendo sido alcançada uma 

espécie de medida, passa-se à execução coletiva. Esses processos, 

montados periodicamente por grupos fechados, nada têm pois de 

extraordinário; vêm ao termo de certas rupturas de equilíbrio. Mas 

por que, hoje, a Crítica? 

O que é notável, nessa operação, não é tanto que ela oponha o 

antigo e o novo, é que ela atinja com uma interdição, por uma reação 

nua, uma certa fala em terno do livro: o que não é tolerado é que a 

linguagem possa falar da linguagem. A palavra duplicada é objeto de 

uma vigilância especial por parte das instituições, que a mantêm 

geralmente sob um código estreito: no Estado literário, a crítica deve 

ser tão “controlada” quanto uma polícia: liberar uma seria tão 

“perigoso” quanto popularizar a outra: seria por em causa o poder do 

poder, a linguagem da linguagem. Fazer uma segunda escritura com 

a primeira escritura da obra, é com efeito abrir caminho a 

imprevisíveis trocas, ao jogo infinito dos espelhos, e é esta escapada 

que parece suspeita. Enquanto a crítica teve por função tradicional 

julgar, ela só podia ser conformista, isto é, conforme aos interesses 

dos juizes. Entretanto, a verdadeira “crítica” das instituições e das 

linguagens não consiste em “julgá-las”, mas em distingui-las, separá-

                                                           
9 E. Guitton, Le Monde, 13 nov. 1965. — R. Picard, cp. cit., p. 149. —  J. Piatier, Le Monde, 23 out. 1965. 
10 Quinhentos partidários de J. L Tixier-Vignancourt afirmam, num manifesto, seu desejo de “prosseguir 
sua ação sobre a base de uma organização militante e de uma ideologia nacionalista... capaz de opor-se 



las e duplicá-las. Para ser subversiva, a crítica não precisa julgar, 

basta falar da linguagem, ao invés de a usar. O que hoje se censura 

à nova crítica não é tanto o fato de ela ser “nova”, mas o de ser 

plenamente uma “crítica”, de redistribuir os papéis do autor e do 

comentador e de atentar assim contra a ordem das linguagens11. 

Disso nos asseguraremos se observarmos o direito que a ela se opõe 

e do qual se pretende tirar a autoridade de a “executar”. 

 

O Verossímil crítico. 

Aristóteles estabeleceu a técnica da palavra fingida sobre a 

existência de certo verossímil, depositado no espírito dos homens 

pela tradição, os Sábios, a maioria, a opinião corrente etc. O 

verossímil é o que, [pág. 190] numa obra ou num discurso, não 

contradiz nenhuma dessas autoridades. O verossímil não 

corresponde fatalmente ao que foi (isto cabe à história) nem ao que 

deve ser (isto cabe à ciência), mas simplesmente ao que o público 

acredita possível e que pode ser bem diferente do real histórico ou do 

possível científico. Aristóteles fundava assim uma certa estética do 

público; se a aplicássemos hoje às obras de massa, chegaríamos 

talvez a reconstituir o verossímil de nossa época; pois tais obras não 

contradizem nunca o que o público acredita possível, por mais 

impossível que isso seja, histórica ou cientificamente. 

A velha crítica não está longe do que se poderia esperar de uma 

crítica de massa, por pouco que nossa sociedade se ponha a 

consumir comentário crítico como consome filme, romance ou 

canção; na escala da comunidade cultural, ela dispõe de um público, 

reina nas páginas literárias de alguns grandes jornais e se move no 

interior de uma lógica intelectual onde não se pode contradizer o que 

vem da tradição, dos Sábios, da opinião corrente etc. Em suma, 

                                                                                                                                                                          
eficazmente ao marxismo e à tecnocracia capitalista” (Le Monde, 30-31 jan. 1966). 
11 Cf. infra, p. 21 ls. 



existe um verossímil crítico. 

Esse verossímil não se exprime em declarações de princípios. 

Sendo o óbvio, permanece aquém de todo método, já que o método é 

inversamente o ato de dúvida pelo qual nos interrogamos acerca do 

acaso ou da natureza. Percebemo-lo sobretudo em seus espantos e 

em suas indignações diante das “extravagâncias” da nova crítica: 

tudo lhe parece “absurdo”, “esquisito”, “aberrante”, “patológico”, 

“desvairado”, “assustador”12. O verossímil crítico gosta muito das 

“evidências”. Essas evidências são entretanto sobretudo normativas. 

Por um processo de reviravolta habitual, [pág. 191] o incrível 

processo do proibido, isto é, do perigoso: os desacordos se tornam 

desvios, os desvios erros, os erros pecados13, os pecados doenças, as 

doenças monstruosidades. Como esse sistema normativo é muito es-

treito, um nada o faz transbordar: surgem regras perceptíveis nos 

pontos do verossímil que não se podem transgredir sem abordar uma 

espécie de antinatureza crítica e cair no que se chama então a 

“teratologia14”. Quais são pois as regras do verossímil crítico em 

1965? 

 

A Objetividade 

Eis a primeira, com a qual nos martelam as orelhas: a 

objetividade. Que é pois a objetividade em matéria de crítica literária? 

                                                           
12 Eis as expressões aplicadas por R. Picard à nova crítica: “impostura”, “o temerário e o extravagante” (p. 
11), “pedantemente” (p. 39), “extrapolação aberrante” (p. 40), “modo intemperante, proposições inexatas, 
contestáveis ou extravagantes” (p. 47), “caráter patológico dessa linguagem” (p. 50), “absurdos” (p. 52), 
“escroqueria intelectual” (p. 54), “livro revoltante” (p. 57), “excesso de inconsistência satisfeita”, 
“repertório de paralogismos” (p. 59), “afirmações desvairadas” (p 71), “Unhas assustadoras” (p. 73), 
“extravagante doutrina” (p. 73), “inteligibilidade irrisória e vazia” (p. 75), “resultados arbitrários, 
inconsistentes, absurdos” (p. 92), “absurdos e esquisitices” (p. 146), “bobagem” (p. 147). Eu ia 
acrescentar: “laboriosamente inexato”, “erros graves”, “auto-suficiência que faz sorrir”, “bizantinices de 
forma”, “sutilezas de mandarim deliquescente”, etc., mas isto não é de R. Picard, é de Sainte-Beuve, 
pastichado por Proust e do discurso de M. de Norpois “executando” Bergotte... 
13 Um leitor de Le Monde, numa língua estranhamente religiosa, declara que tal livro da nova crítica “está 
carregado de pecados contra a objetividade” (27 nov. 1965). 
14 R. Picard, op. cit., p 88. 



Qual é a qualidade da obra que “existe fora de nós”15? Esse exterior, 

tão precioso já que deve limitar a extravagância do crítico e acerca do 

qual deveríamos poder entender-nos facilmente, já que ele está 

subtraído às variações de nosso pensamento, recebe entretanto 

constantemente diferentes definições; antigamente, era a razão, a 

natureza, o gosto etc.; ontem, era a vida do autor, as “leis do gênero”, 

a história. E eis que hoje nos dão ainda uma definição diferente. 

Dizem-nos que a obra literária comporta “evidências”, que podemos 

distinguir com o apoio das “certezas da linguagem, as implicações da 

coerência psicológica, os imperativos da estrutura do gênero”16. 

Vários modelos fantasmáticos aqui se misturam. O primeiro é de 

ordem lexicográfica: é preciso ler Corneille, Racine, Molière, tendo ao 

lado de si o Français classique de Cayrou. Sim, sem dúvida; quem 

jamais o contestou? Mas, conhecido o sentido das palavras, que se 

fará? Aquilo que se chama (e antes fosse ironicamente) “as certezas 

da linguagem” são apenas as certezas da língua francesa, as certezas 

do dicionário. O problema (ou o prazer) é que o idioma [pág. 192] 

nunca é mais que o material de uma outra linguagem, que não 

contradiz a primeira, e que é, esta, cheia de incertezas: a que 

instrumento de verificação, a que dicionário iremos submeter essa 

segunda linguagem, profunda, vasta, simbólica, da qual é feita a 

obra, e que é precisamente a linguagem dos sentidos múltiplos17? O 

mesmo quanto à “coerência psicológica”. Segundo que chave a 

leremos? Existem vários modos de chamar os comportamentos 

                                                           
15 “Objetividade: termo de filosofia moderna. Qualidade do que é objetivo; existência dos objetos fora de 
nós” (Littré).  
16 R. Picard, op. cit.. p. 69. 
17 Embora eu não esteja empenhado na defesa particular de Sur Racine, não posso deixar repetir, como 
faz Jacqueline Piatier em Le Monde (23 nov. 1965), que faço contra-sensos sobre a língua de Racine. Se, 
por exemplo, mostrei o que há de respiração no verbo respirar (R. Picard, op. cit., p. 53), não é que eu 
ignorasse o sentido da época (distender-se) como aliás eu o disse (Sur Racine, p. 57), é que o sentido 
lexicográfico não era contraditório com o sentido simbólico, que é na ocorrência e de um modo muito 
malicioso, o sentido primeiro. Sobre esse ponto, como em muitos outros, em que o libelo de R. Picard, 
seguido sem controle por seus partidários, toma as coisas por baixo, eu pediria a Proust que respondesse, 
lembrando o que ele escrevia a Paul Souday, que o tinha acusado de cometer erros de francês: “Meu livro 
pode não revelar nenhum talento; pelo menos ele pressupõe, ele implica uma cultura suficiente para que 
não haja nele verossimilhança moral de que eu cometa erros tão grosseiros como os que o senhor 



humanos e, tendo-lhes dado um nome, vários modos de descrever a 

coerência: as implicações da psicologia psicanalítica diferem das da 

psicologia behaviorista etc. Resta, supremo recurso, a psicologia 

“corrente”, a que todo mundo pode reconhecer e que dá por isso um 

grande sentimento de segurança; infelizmente, essa psicologia é feita 

de tudo o que nos ensinaram na escola sobre Racine, Corneille etc., 

— o que resulta em dominarmos um autor pela imagem adquirida 

que dele temos: bela tautologia! Dizer que as personagens (de 

Andromaque) são “indivíduos desvairados que a violência de sua 

paixão etc.”18, é evitar o absurdo as custas da bonalidade, sem se 

garantir forçosamente contra o erro. Quanto à “estrutura do gênero”, 

gostaríamos de saber mais: eis que há cem anos se discute em torno 

da palavra “estrutura”; existem vários estruturalismos: genético, 

fenomenológico etc.; existe também um estruturalismo “escolar” que 

consiste em dar o “plano” de uma obra. De que estruturalismo se 

trata? Como encontrar a estrutura, sem a ajuda de um modelo 

metodológico? Que se conceda para a tragédia, cujo cânone é 

conhecido graças aos teóricos clássicos; mas qual será a “estrutura” 

do romance, que deveremos opor às “extravagâncias” da nova crítica? 

[pág. 193] 

Essas evidências não são, portanto, mais do que escolhas. 

Tomada ao pé da letra, a primeira é irrisória, ou, se se preferir, fora 

de toda pertinência; ninguém jamais contestou e jamais contestará 

que o discurso da obra tem um sentido literal acerca do qual a 

filologia, quando necessário, nos informa; a questão é saber se temos 

o direito, ou não, de ler nesse discurso literal outros sentidos que 

não o contradigam; não é o dicionário que responderá a essa 

pergunta, mas uma decisão de conjunto sobre a natureza simbólica 

da linguagem. O mesmo acontece com as outras “evidências”: são já 

interpretações, pois supõem a escolha prévia de um modelo 

                                                                                                                                                                          
assinala” (Choix de Leitres. Plon, 1965, p. 196).  



psicológico ou estrutural; o código — pois se trata de um — pode 

variar; toda a objetividade do crítico dependerá pois, não da escolha 

do código, mas do rigor com que aplicará à obra o modelo que 

escolheu19. Já é alguma coisa; mas como a nova crítica nunca disse 

o contrário, fundando a objetividade de suas descrições sobre sua 

coerência, não valia a pena declarar guerra contra ela. O verossímil 

crítico escolhe geralmente o código da letra; é uma escolha como 

outra. Vejamos entretanto o que ela custa. 

Professa-se que é preciso “conservar a significação das 

palavras”20, em suma que a palavra só tem um sentido: o certo. Essa 

regra acarreta abusivamente uma suspeita, ou, o que é pior, uma 

banalização geral da imagem: ora a proíbem, pura e simplesmente 

(não se deve dizer que Tito assassina Berenice já que Berenice não 

morreu assassinada21); ora a ridicularizam, fingindo de modo mais 

ou menos irônico tomá-la ao pé da letra o que liga Nero solar às 

lágrimas de Júnia é reduzido à ação “sol que seca uma poça”22 ou a 

um “empréstimo feito à astrologia”23 ora se exige que nela se 

reconheça apenas um clichê de época (não se deve sentir nenhuma 

respiração em respirer, pois respirer quer dizer, no século XVII, se 

descontrair). Chega-se assim a singulares lições de leitura: é preciso 

ler os poetas sem evocar: é proibido deixar que a vista se eleve para 

fora dessas palavras [pág. 194] tão simples e tão concretas — 

qualquer que seja o desgaste de época — que são o porto, o serralho, 

as lágrimas. A rigor, as palavras não têm mais valor referencial, mas 

apenas um valor mercantil; servem para comunicar, como na mais 

trivial das transações, não para sugerir. Em suma, a linguagem só 

propõe uma certeza: a da banalidade: é portanto sempre esta que se 

escolhe. 

                                                                                                                                                                          
18 R. Picard, op. cit. p. 30. 
19 Sobre essa nova objetividade, cf. infra, p. 222 s. 
20 R. Picard, op. cit., p. 45.  
21 R. Picard, op. cit., p. 45. 
22 bid., p. 17. 



Outra vítima da letra: a personagem, objeto de um crédito ao 

mesmo tempo excessivo e irrisório; ela nunca tem o direito de se 

enganar sobre si mesma, sobre seus sentimentos: o álibi é uma 

categoria desconhecida pelo verossímil crítico (Orestes e Tito não 

podem mentir a si próprios), o fantasma igualmente (Erífila ama 

Aquiles sem nunca imaginar, sem dúvida, que está possuída por 

ele24). Essa clareza surpreendente dos seres e de suas relações não é 

reservada à ficção; para o verossímil crítico, é a própria vida que é 

clara: a mesma banalidade rege o relacionamento humano no livro e 

no mundo. Não há, diz-se, nenhum interesse em ver na obra de 

Racine um teatro do Cativeiro, já que esta é uma situação corrente25; 

da mes- ma forma, é inútil insistir sobre a relação de força que a 

tragédia raciniana traz à cena, já que, lembram-nos, o poder 

constitui toda sociedade26. É realmente considerar com muita 

equanimidade a presença da força nas relações humanas. Menos 

enfatuada, a literatura não cessa de comentar o caráter intolerável 

das situações banais, já que ela é precisamente a palavra que faz de 

uma relação corrente uma relação fundamental e desta uma relação 

escandalosa. Assim, o verossímil crítico se empenha em rebaixar 

tudo de um ponto: o que é banal na vida não deve ser despertado; o 

que não o é na obra deve ser, pelo contrário, banalizado: singular 

estética, que condena a vida ao silencio e a obra à insignificância. 

 

O Gosto 

Passando às outras regras do verossímil crítico, é preciso descer 

mais baixo, abordar censuras irrisórias, entrar em contestações 

superadas, dialogar, através de [pág. 195] nossos velhos críticos de 

hoje, com os velhos críticos de antes de ontem, Nisard ou 

                                                                                                                                                                          
23 Revue Parlementaire, 15 nov. 1965. 
24 R. Picard, op. cit., p. 33. 
25 Ibid., p. 22. 
26 lbid., p. 39 



Népomucène Lemercier. Como designar esse conjunto de proibições 

que dizem respeito indiferentemente à moral e à estética e no qual a 

crítica clássica investe todos os valores que ela não pode relacionar 

com a ciência? Chamemos esse sistema de proibições de “gosto”27. 

De que o gosto proíbe que se fale? dos objetos. Transportado a um 

discurso racional, o objeto é considerado trivial: é uma incongruência 

que vem não dos objetos eles próprios, mas da mistura do abstrato 

com o concreto (é sempre proibido misturar os gêneros); o que parece 

ridículo é que se possa falar de espinafres a propósito de literatura28: 

é a distância entre o objeto e a linguagem codificada da crítica que 

choca. Chegamos assim a uma curiosa contradança: enquanto as 

raras páginas da velha crítica são inteiramente abstratas29 e as obras 

da nova crítica o são, pelo contrário, muito pouco, já que tratam de 

substâncias e de objetos, é a última que é, ao que se diz, de uma 

abstração desumana. Na verdade, o que o verossímil chama de 

“concreto” é apenas, uma vez mais, o habitual. É o habitual que rege 

o gosto do verossímil; para ele a crítica não deve ser feita nem de 

objetos (eles são por demais prosaicos30), nem de idéias (elas são por 

demais abstratas), mas somente de valores. 

É aqui que o gosto é muito útil: servidor comum da moral e da 

estética, ele permite um torniquete cômodo entre o Belo e o Bem, 

confundidos discretamente sob a espécie de uma simples medida. 

Entretanto, essa medida tem todo o poder de fuga de uma miragem: 

quando se censura o crítico por falar com excesso de sexualidade, é 

preciso entender que falar de sexualidade é sempre excessivo: 

imaginar por um instante que os heróis clássicos possam ser 

providos (ou não) de um sexo, é fazer “intervir em toda parte” uma 

sexualidade “obsessiva, desvairada, desenfreada, cínica”31. Que a 

                                                           
27 R. Picard, op. cit., p. 32. 
28 Ibid., p. 110 e 135. 
29 Ver os prefácios de R. Picard às tragédias de Racine, OEuvres Completes, Pléiade, Tome I, 1956. 
30 De fato, por demais simbólicos. 
31 R. Picard, op cit., p. 30. 



sexualidade possa ter um papel preciso (e não pânico) na 

configuração das personagens, é o [pág. 196] que não se examina; 

que, além disso, esse papel possa variar segundo se siga Freud ou 

Adler, por exemplo, é o que não passa nem um instante pelo espírito 

do velho crítico: que sabe ele de Freud, senão o que leu na coleção 

Que sais-je? 

O gosto é de fato uma proibição da palavra. Se a psicanálise é 

condenada, não é porque ela pensa, mas porque ela fala; se a 

pudessem remeter a uma pura prática medical e imobilizar o doente 

(que não se é) sobre o divã, ligariam para ela tanto quanto para a 

acupuntura. Mas eis que ela estende seu discurso até o ser sagrado 

por excelência (que se gostaria de ser), o escritor. Ainda vá para um 

moderno, mas um clássico! Racine, o mais claro dos poetas, o mais 

pudico dos apaixonados32! 

De fato, a imagem que a velha crítica tem da psicanálise é 

incrivelmente fora de moda. Essa imagem repousa sobre uma 

classificação arcaica do corpo humano. O homem da velha crítica é 

com efeito composto de duas regiões anatômicas. A primeira é, por 

assim dizer, superior — externa: a cabeça, a criação artística, a 

aparência nobre, o que se pode mostrar, o que se deve ver; a segunda 

é inferior-interna: o sexo (que não se deve nomear), os instintos, os 

“impulsos sumários”, o “orgânico”, “os automatismos anônimos”, o 

“mundo obscuro das tensões anárquicas”33; aqui o homem primitivo, 

imediato, ali o autor evoluído, dominado. Ora, diz-se com indignação, 

a psicanálise faz comunicarem-se abusivamente o alto e o baixo, o de 

dentro e o de fora; ainda mais, ela concede, ao que parece, um 

privilégio exclusivo ao “baixo”, escondido, que se torna na nova 

crítica, asseguram-nos, o princípio “explicativo” do “alto” aparente. 

Assim nos expomos a não mais discernir os “pedregulhos” dos 

                                                           
32 “Será possível sobre Racine tão claro construir um novo modo obscuro de julgar e de desmontar o 
gênio” (Revue Parlementaire, 15 nov. 1965). 
33 R. Picard, op. cit., p. 135-136. 



“diamantes”34. Como retificar uma imagem tão pueril? Gostaríamos 

de explicar ainda uma vez à velha [pág. 197] crítica que a psicanálise 

não reduz seu objeto ao “inconsciente”35; que, por conseguinte, a 

crítica psicanalítica (discutível por razões bem diversas, algumas das 

quais psicanalíticas) pelo menos não pode ser acusada de ter da 

literatura uma “concepção perigosamente passivista”36, já que ao 

contrário para ela, o autor é o assunto de um trabalho (palavra que 

pertence à língua psicanalítica, não se deve esquecer); que, por outro 

lado, é uma petição de princípio atribuir um valor superior ao 

“pensamento consciente” e postular como indiscutível o pouco valor 

do “imediato e do elementar”; e que aliás todas essas oposições entre 

um homem orgânico, impulsivo, automático, informe, bruto, obscuro 

etc., e uma literatura voluntária, lúcida, nobre, gloriosa graças aos 

constrangimentos de expressão, são propriamente estúpidas, visto 

que o homem psicanalítico não é geometricamente divisível e que, 

segundo a idéia de Jacques Lacan, sua topologia não é a do dentro e 

do fora37, ainda menos do alto e do baixo, mas antes de um verso e 

reverso móveis, que a linguagem troca constantemente de lugar e 

revira em torno de algo que, para terminar e para começar, não 

existe. Mas para quê? A ignorância da velha crítica com relação à 

psicanálise tem a espessura e a tenacidade de um mito (o que faz 

com que ela tenha finalmente algo de fascinante) não é uma recusa, 

é uma disposição, destinada a atravessar imperturbavelmente os 

tempos: “Falarei da assiduidade de toda uma literatura nos últimos 

cinqüenta anos, singularmente em França, em clamar o primado do 

instinto, do inconsciente, da intuição, da vontade no sentido alemão, 

isto é, por oposição á inteligência”. Isto não foi escrito em 1965 por 

                                                           
34 Já que estamos nas pedras, citemos esta pérola: “A força de querer desencavar a todo preço uma 
obsessão de um escritor, expomo-nos a ir desenterrá-la das “profundezas” onde se pode encontrar de tudo, 
onde nos expomos a tomar um pedregulho por um diamante” (Midi libre, 18 nov. 1965). 
35 R. Picard, op. cit., p. 122-123 
36 lbid., p. 142. 
37 lbid., p. 128. 



Raymond Picard, mas em 1927 por Julien Benda38. 

 

A Clareza 

Eis agora a última censura do verossímil crítico. Como se pode 

esperar, ela se exerce sobre a própria linguagem. Certas linguagens 

são proibidas ao crítico [pág. 198] sob o nome de “jargões”. Uma 

linguagem única lhe é imposta: a “clareza”39. 

Já faz um bom tempo que nossa sociedade francesa vive a 

“clareza” não como uma simples qualidade da comunicação verbal, 

como um atributo móvel que se possa aplicar a linguagens variadas, 

mas como uma fala separada: trata-se de escrever certo idioma 

sagrado, aparentado com a língua francesa, como se escreveu o 

hieroglifo, o sânscrito ou o latim medieval40. O idioma em questão, 

denominado “clareza francesa”, é uma língua originalmente política, 

nascida no momento em que as classes superiores desejaram — 

segundo um processo ideológico bem conhecido — transformar a 

particularidade de sua escritura em linguagem universal, fazendo 

crer que a lógica do francês era uma lógica absoluta: é o que se 

chamava de gênio da língua: o do francês consiste em apresentar 

primeiro o sujeito, em seguida a ação, finalmente o paciente, 

conforme, dizia-se, um modelo “natural”. Esse mito foi 

cientificamente desmontado pela lingüística moderna41; o francês 

não é nem mais nem menos lógico do que uma outra língua42. 

                                                           
38 Citado laudatoriamente por Midi libre (18 nov. 1965). Pequeno estudo a fazer sobre a posteridade atual 
de Julien Benda. 
39 Renuncio a citar todas as acusações de “jargão opaco” de que fui objeto. 
40 Tudo isso foi dito, no estilo adequado, por Raymond Queneau: “Essa álgebra do racionalismo 
niltoniano (no texto nioutonien (N. da T.), esse esperanto que facilitou as transações de Frederico da 
Prússia com Catarina da Rússia, essa gíria dos diplomatas, de jesuítas e de geômetras euclidianos 
continua sendo considerada o protótipo, o ideal e a medida de toda linguagem francesa” (Batons, chiffres 
et lemes, Gallimard, “Idées”, 1965, p 50). 
41 Ver Charles Bally, Linguistique Générale et Linguistique Française (Berna, Francke, 4ª ed., 1965). 
42 Não se deve confundir as pretensões do Classicismo em ver na sintaxe do francês a melhor expressão 
da lógica universal e as visões profundas de Port Royal sobre os problemas lógicos da linguagem em 
geral (retomadas hoje por N. Chomsky). 



Conhecem-se todas as mutilações que as instituições clássicas 

infligiram à nossa língua. O curioso é que os franceses se orgulham 

incansavelmente de ter tido seu Racine (o homem das duas mil 

palavras) e nunca se queixam de não ter tido seu Shakespeare. 

Lutam ainda hoje com uma paixão ridícula por sua “língua 

francesa”: crônicas oraculares, fulminações contra as invasões 

estrangeiras, condenações à morte de certas palavras, reputadas 

indesejáveis. É preciso constantemente limpar, curetar, proibir, 

eliminar, preservar. Pastichando a maneira medical que a velha 

crítica utiliza [pág. 199] para julgar as linguagens que não lhe 

agradam (qualificando-as de “patológicas”), dir-se-á que se trata de 

uma espécie de doença nacional, que chamaremos de absolutismo da 

linguagem. Deixaremos à etno-psiquiatria o cuidado de fixar o 

sentido disto, fazendo entretanto notar o quanto esse 

malthusianismo verbal tem algo de sinistro: “Entre os papuas, diz o 

geógrafo Baron, a linguagem é muito pobre; cada tribo tem sua língua 

e seu vocabulário se empobrece continuamente porque, depois de cada 

falecimento, suprimem-se algumas palavras em sinal de luto”43. Nesse 

ponto, voltamos aos papuas: embalsamamos respeitosamente a 

linguagem dos escritores mortos e recusamos as palavras, os 

sentidos novos que vêm ao mundo das idéias: o sinal de luto marca 

aqui o nascimento, não a morte. Os interditos de linguagem fazem 

parte de uma pequena guerra das castas intelectuais. A velha crítica 

é uma casta entre outras, e a “clareza francesa” que ela recomenda é 

um jargão como outro qualquer. É um idioma particular, escrito por 

um grupo definido de escritores, de críticos, de cronistas, e que 

pasticha, no essencial, nem mesmo nossos escritores clássicos mas 

somente o classicismo de nossos escritores. Esse jargão passadista 

não é absolutamente marcado por exigências precisas de raciocínio 

ou uma ausência ascética de imagens, como pode ser a linguagem 
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formal da lógica (somente aqui se teria o direito de falar de “clareza”), 

mas por uma comunidade de estereótipos, por vezes contornados e 

sobrecarregados até o galimatias44, pelo gosto de certos 

arredondamentos da frase, e evidentemente pela recusa de certas 

palavras, afastadas com horror ou ironia como intrusas, vindas de 

mundos estrangeiros, portanto suspeitos. Reencontramos aqui uma 

posição conservadora que consiste em nada mudar na separação e 

na distribuição dos léxicos: como numa corrida do ouro da 

linguagem, concede-se a cada disciplina (noção afinal puramente 

facultativa) um pequeno território de linguagem, uma placer 

terminológico do qual é proibido sair (a filosofia tem direito, por [pág. 

200] exemplo, a seu jargão), O território concedido à crítica é 

entretanto esquisito: particular, já que palavras estrangeiras não 

podem ser aí introduzidas (como se o crítico tivesse necessidade 

conceituais muito reduzidas), ele é entretanto promovido à dignidade 

de linguagem universal. Este universal, que não é mais que o 

corrente, é trucado: constituído por uma quantidade enorme de 

tiques e de recusas, é apenas um particular a mais: é um universal 

de proprietários. 

Podemos exprimir esse narcisismo lingüístico de outro modo: 

“jargão” é a linguagem do outro; o outro (e não outrem) é o que não é 

a gente; daí o caráter penoso de sua linguagem. Desde que uma 

linguagem não seja mais a de nossa própria comunidade, julga-mo-la 

inútil, vazia, delirante45, praticada não por razões sérias, mas por 

razões fúteis ou baixas (esnobismo, convencimento): assim, a 

linguagem da “neo-crítica” parece a um “arqueocrítico” tão estranha 

                                                           
44 Exemplo: “A divina música! Ela faz caírem todas as prevenções, todos os arranjos nascidos de alguma 
obra anterior onde Orfeu foi quebrar sua lira etc.” Isso para dizer, sem dúvida, que as novas Memórias de 
Mauriac são melhores do que as antigas (J. Piatier. Le Monde, 6 nov. 1965). 
45 M, de Norpois, figura epônima da velha crítica, diz da linguagem de Bergotte: “Esse contra-senso de 
alinhar palavras bem sonoras só se preocupando em seguida com o fundo” (M. Proust, A Ia recherche du 
temps perdu, Pléiade, I, p. 474.) 
N. da T.: M. de Norpois é o equivalente francês do Conselheiro Acácio de Eça de Queirós. 



quanto o iídiche (comparação aliás suspeita46), ao que se poderia 

responder que o iídiche também, se aprende47. “Por que não dizer as 

coisas mais simplesmente? 

Quantas vezes não ouvimos esta frase? Mas quantas vezes 

também não teríamos o direito de a devolver? Sem falar do caráter 

sadio e alegremente, esotérico de certas linguagens populares48, a 

velha crítica está bem certa de não ter ela também seu galimatias? 

Se eu mesmo fosse velho-crítico, não teria algumas razões para pedir 

a meus confrades que escrevessem: O Sr. Piroué escreve bem em 

francês, ao invés de: “É preciso louvar a pena do Sr. Piroué por nos 

espicaçar freqüentemente pelo imprevisto ou pela felicidade de 

expressão”, ou ainda chamar modestamente de “indignação” “toldo 

esse movimento do coração que aquece a pena e a [pág. 201] arma de 

pontas assassinas”49. Que pensar dessa pena do escritor, que se 

esquenta, que às vezes espicaça agradavelmente e outras assassina? 

Na verdade, essa linguagem só é clara na medida em que é admitida. 

De fato, a linguagem literária da velha crítica nos é indiferente. 

Sabemos que ela não pode escrever diferente, salvo se pensar 

diferente. Pois escrever é já organizar o mundo, é já pensar (aprender 

uma língua é aprender como se pensa nessa língua). É portanto 

inútil, (e entretanto a isso se obstina o verossímil crítico) pedir ao 

outro que se reescreva, se ele não está decidido a se repensar. Vocês 

vêem no jargão da nova crítica apenas extravagâncias de forma 

aplicadas sobre as banalidades de fundo: é com efeito possível 

“reduzir” uma linguagem suprimindo o sistema que a constitui, isto 

é, as ligações que fazem o sentido das palavras: pode-se então 

“traduzir” qualquer coisa em bom francês de Chrysale: por que não 

                                                           
46 R. M. Albérès, Arts, 15 dez. 1965 (Inquérito sobre a crítica). Desse iídiche, ao que parece, está excluída 
a língua dos jornais e da Universidade. O Sr. Albérès é jornalista e professor. 
47 Na Escola Nacional de Línguas Orientais. 
48 Neste ponto, Barthes dá um exemplo de “jargão” esportivo, relativo ao rugbi. Se se tratasse de futebol, 
teríamos mais ou menos o seguinte: “Programa de trabalho dos tricolores: estruturar o meio campo, 
treinar as cobranças de faltas, melhorar a remessa lateral”. (N. da T.) 
49 P. H. Simon, Le Monde, 1 dez. 1965, e J. Piatier. Le Monde, 23 out. 1965. 



reduzir o “superego” freudiano à “consciência moral” da psicologia 

clássica? Como! É somente isso? Sim, se se suprime todo o resto. Em 

literatura, não existe o rewriting, porque o escritor não dispõe de 

uma antelinguagem na qual ele poderia escolher a expressão entre 

um certo número de códigos homologados (o que não quer dizer que 

ele não tenha de procurá-la incansavelmente). Existe uma clareza da 

escritura, mas esta clareza tem mais relação com a Noite do Tinteiro, 

da qual falava Mallarmé, do que com os pastichos modernos de 

Voltaire ou de Nisard. A clareza não é um atributo da escritura, é a 

própria escritura desde o instante em que ela se constituiu como tal, 

é a felicidade da escritura, é todo aquele desejo que existe na 

escritura. Certamente é um grave problema para o escritor o dos 

limites de sua acolhida; mas ao menos é ele próprio quem escolhe 

esses limites, e se lhe acontece aceitar que eles sejam estreitos, é 

precisamente porque escrever não é engajar uma relação fácil com 

uma média de todos os leitores possíveis, mas engajar uma relação 

difícil com nossa própria linguagem: um escritor tem maiores 

obrigações para com a palavra que é sua verdade do que para com o 

crítico do Nation Française ou do Monde. O “jargão” não é um 

instrumento para aparecer, [pág. 202] como o sugerem com inútil 

malevolência50; o “jargão” é uma imaginação (ele choca aliás tanto 

quanto esta), a aproximação da linguagem metafórica da qual o 

discurso intelectual terá um dia necessidade. Defendo aqui o direito 

à linguagem, não meu próprio “jargão”. Como poderia eu, aliás, falar 

dele? Existe um profundo mal-estar (um mal-estar de identidade) em 

imaginar que se possa ser proprietário de uma certa fala, e que seja 

necessário defendê-la como um bem em seus caracteres de ser. 

Existo pois antes de minha linguagem? Quem seria esse eu, 

proprietário precisamente daquilo que o faz existir? Como posso viver 

minha linguagem como um simples atributo de minha pessoa? Como 

                                                           
50 R. Picard, op. cit., p. 52.  



acreditar que, se falo, é porque existo? Fora da literatura é talvez 

possível cultivar essas ilusões; mas a literatura é precisamente o que 

não o permite. O interdito que vocês lançam sobre as outras 

linguagens é apenas um modo de vocês se excluírem da literatura: 

não se pode mais, não se deveria mais poder, como no tempo de 

Saint-Marc Girardin51, fazer o policiamento de uma arte e pretender 

falar dela. 

 

A Assimbolia 

Tal é o verossímil crítico em 1965: é preciso falar de um livro 

com “objetividade”, “gosto” e “clareza”. Essas regras não são de nosso 

tempo: as duas últimas vêm do século clássico, a primeira do século 

positivista. Constitui-se assim um corpo de normas difusas, meio 

estéticas (vindas do Belo clássico), meio racionais (vindas do “bom 

senso”): estabelece-se uma espécie de torniquete tranqüilizador entre 

a arte e a ciência, que dispensa sempre de estar completamente 

numa ou noutra. 

Essa ambigüidade se exprime numa última proposição que 

parece conter o grande pensamento testamentário da velha crítica, 

tão devotamente ela é retomada: é preciso respeitar a “especificidade” 

da literatura52. Montada como uma pequena máquina de [pág. 203] 

guerra contra a nova crítica, acusada de ser indiferente “na literatura 

ao que é literário” e de destruir “a literatura como realidade original53”, 

constantemente repetida mas nunca explicada, essa proposição tem 

evidentemente a virtude inatacável de uma tautologia: a literatura é a 

literatura, pode-se assim, de um só golpe, indignar-se contra a 

ingratidão da nova crítica, insensível ao que a literatura, por um 

decreto do verossímil, comporta de Arte, de Emoção, de Beleza, de 
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52 R. Picard, op. cit., p. 117. 
53 Ibid , p. 104 e p. 122. 



Humanidade54, e fingir chamar a crítica a uma ciência renovada, que 

tomaria afinal o objeto literário “em si”, sem dever mais nada às 

outras ciências, históricas eu antropológicas; essa “renovação” é 

aliás bastante rançosa: era mais ou menos nos mesmos termos que 

Brunetière censurava Taine por ter negligenciado demasiadamente a 

“essência literária”, isto é, “as leis próprias do gênero”. 

Tentar estabelecer a estrutura das obras literárias é uma 

empresa importante e alguns pesquisadores com isso se preocupam, 

segundo métodos, é verdade, dos quais a velha crítica não diz uma 

só palavra, o que é normal, já que ela pretende observar as 

estruturas sem no entanto fazer “estruturalismo” (palavra que irrita e 

da qual é preciso “limpar” a língua francesa). É certo que a leitura de 

uma obra deve ser feita ao nível da obra; mas por um lado não se 

sabe como, uma vez postas as formas, se poderia evitar de encontrar 

os conteúdos, que vêm da história ou da psique, em resumo, aqueles 

“alhures” que a antiga crítica recusa a todo preço; por outro lado, a 

análise estrutural das obras custa muito mais caro do que se 

imagina, pois, exceto se se tagarelar amavelmente em torno do plano 

da obra, ela só pode ser feita em função de modelos lógicos: de fato, a 

especificidade da literatura só pode ser postulada no interior de uma 

teoria geral dos signos: para ter o direito de defender uma leitura 

imanente da obra, é preciso saber o que é a lógica, a história, a 

psicanálise; em suma, para devolver a obra à literatura, é necessário 

precisamente sair dela e pedir auxílio a uma outra cultura 

antropológica. Duvidamos que a velha crítica esteja preparada para 

isso. [pág. 204] 

Para ela, ao que parece, trata-se de defender uma especificidade 

puramente estética: ela quer proteger na obra um valor absoluto, 

inatingido por qualquer desses “alhures” indignos que são a história 

ou os porões da psique: o que ela quer não é uma obra constituída, é 
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uma obra pura, que evite todo compromisso com o mundo, todo 

casamento indigno com o desejo. O modelo desse estruturalismo 

pudico é simplesmente moral. 

“A respeito dos deuses, recomendava Demétrio de Falera, dize 

que são deuses”. O imperativo final do verossímil crítico é da mesma 

espécie: a respeito da literatura, digam que ela é literatura. Esta 

tautologia não é gratuita: finge-se primeiramente acreditar que é 

possível falar da literatura, fazer dela o objeto de uma fala; mas essa 

fala não vai longe, porque não há nada a dizer desse objeto senão 

que ele é ele mesmo. O verossímil crítico termina, com efeito, no 

silêncio ou em seu substituto, a tagarelice: uma amável causerie, 

dizia já em 1921 Roman Jákobson da história da literatura. 

Paralisado pelas proibições que acompanham o “respeito” à obra (que 

para ele não é mais que a percepção exclusiva da letra), o verossímil 

crítico mal pode falar: o escasso filete de fala que lhe deixam todas as 

suas censuras só lhe permite afirmar o direito das instituições sobre 

os escritores mortos. Quanto a duplicar essa obra por meio de outra 

fala, ele se privou dos meios de o fazer porque não quer assumir os 

riscos. 

Afinal, o silêncio é uma maneira de se despedir. Marquemos 

pois, à guisa de adeus, o malogro dessa crítica. Já que seu objeto é a 

literatura, ela poderia ter procurado estabelecer as condições em que 

uma obra é possível, esboçar senão uma ciência, pelo menos uma 

técnica da operação literária; mas é aos próprios escritores que ela 

deixou o trabalho — e a preocupação — de levar adiante essa tarefa 

(e felizmente eles não se privaram de o fazer, de Mallarmé a 

Blanchot): estes não cessaram de reconhecer que a linguagem é a 

própria matéria da literatura, avançando assim, a seu modo, para a 

verdade objetiva de sua arte. Pelo menos poderiam ter aceitado 

libertar a crítica — que não é a ciência e não pretende ser — de modo 

que ela. nos dissesse o sentido que os homens [pág. 205] modernos 



podem dar a obras passadas. Acreditam que Racine nos concerne 

“por si mesmo”, na letra do texto? Seriamente, que nos importa um 

teatro “violento mas pudico”? Que pode querer dizer hoje um 

“príncipe orgulhoso e generoso55? Que linguagem singular! Falam-

nos de um herói “viril” (sem entretanto permitir qualquer alusão a 

seu sexo); transportada para alguma paródia, tal expressão faria rir; 

é aliás o que acontece quando a lemos na “Carta de Sófocles a 

Racine”, que Gisèle, a amiga de Albertine, redigiu para ganhar seu 

diploma (“os caracteres são viris”56).De resto, que faziam Gisèle e 

Andrée senão velha crítica, quando a propósito do mesmo Racine 

elas falavam do “gênero trágico”, da “intriga” (reencontramos aqui as 

“leis do gênero”), dos “caracteres bem construídos” (eis a coerência 

das “implicações psicológicas”), notando que Athalie não é uma 

“tragédia amorosa” (do mesmo modo lembram-nos que Andromaque 

não é um drama patriótico) etc.57? O vocabulário crítico em nome do 

qual nos repreendem é o de uma mocinha que preparava seu 

diploma há três quartos de século. Depois disso, entretanto, houve 

Marx, Freud, Nietzsche. Por outro lado, Lucien Febvre, Merleau-

Ponty reclamaram o direito de refazer constantemente a história da 

história, a história da filosofia, de modo que o objeto passado seja 

sempre um objeto total. Por que uma voz análoga não se levanta 

para garantir à literatura o mesmo direito? 

Esse silêncio, esse malogro, pode ser, senão explicado, pelo 

menos dito de outro modo. O velho crítico é vítima de uma disposição 

que os analistas da linguagem conhecem bem e chamam de 

assimbolia58: é-lhe impossível perceber ou manejar símbolos, isto é, 

coexistência de sentidos; nele, a função simbólica geral, que permite 

aos homens construir idéias, imagens e obras, é perturbada, limitada 

                                                           
55 R. Picard, op. cit., p. 34 e p. 32. 
56 . Proust, A Ia recherche du temps perdu (Pléiade, I, p. 912). 
57 R. Picard, op. cit., p. 30. Nunca fiz, evidentemente, de Andromaque um drama patriótico; essas 
distinções de gêneros não eram meu propósito — o que precisamente me censuraram. Falei da figura do. 
Pai em Andromaque, é tudo. 



ou censurada logo que são ultrapassados os usos estreitamente 

racionais da linguagem. [pág. 206] 

Certamente, é possível falar de uma obra literária fora de 

qualquer referência ao símbolo. Isso depende do ponto de vista que 

se escolhe e que basta anunciar. Sem falar do imenso domínio das 

instituições literárias que pertence à história59, e para permanecer na 

obra singular, é certo que, se vou tratar de Andromaque do ponto de 

vista das receitas da representação, ou dos manuscritos de Proust do 

ponto de vista da materialidade de suas rasuras, é para mim 

desnecessário acreditar ou não acreditar na natureza simbólica das 

obras literárias: um afásico pode muito bem trançar cestos ou fazer 

serviços de carpintaria. Mas desde que se pretenda tratar a obra em 

si mesma, segundo o ponto de vista de sua constituição, torna-se 

impossível não colocar em sua maior dimensão as exigências de uma 

leitura simbólica. 

É o que fez a nova crítica. Todos sabem que ela trabalhou 

abertamente, até agora, partindo da natureza simbólica das obras e 

do que Bachelard chamava de defecções da imagem. No entanto, na 

querela que acabam de deflagar contra ela, ninguém parece ter 

pensado um só instante que pudesse tratar-se de símbolos, e que, 

por conseguinte, aquilo que se devia discutir fossem as liberdades e 

os limites de uma crítica explicitamente simbólica: afirmaram-se os 

direitos totalitários da letra sem nunca deixar entender que o 

símbolo também pudesse ter os seus, que não se limitam talvez às 

poucas liberdades residuais que a letra se digna deixar-lhe. A letra 

exclui o símbolo ou pelo contrário o permite? A obra significa 

literalmente ou simbolicamente — ou ainda, segundo as palavras de 

Rimbaud, “literalmente e em todos os sentidos”60?Tal podia ser o fim 

                                                                                                                                                                          
58 H. Hécaen e R. Angelergues, Pathologie du langage, Larousse, 1965, p. 32). 
59 Cf. Sur Racine, “Histoire ou Littérature?”, p. 147 s. (Seuil, 1963). 
60 (60) Rimbaud a sua mãe, que não compreendia Une Saison en Enfer: “Quis dizer o que isto diz, 
literalmente e em todos os sentidos” (OEuvres Completes, Pléiade, p. 656). 



do debate. As análises de Sur Racine ligam-se todas a certa lógica 

simbólica, como foi declarado no prefácio do livro. Seria preciso ou 

contestar no seu conjunto a existência ou a possibilidade dessa 

lógica (o que teria tido a vantagem, como se diz, de “elevar a 

discussão”); ou mostrar que o autor de Sur Racine tinha aplicado mal 

essas regras — o que ele teria reconhecido de bom grado, sobretudo 

dois anos depois [pág. 207] de ter publicado seu livro e seis depois 

de o ter escrito. É uma singular lição de leitura contestar todos os 

pormenores de um livro, sem dar a entender um só momento que se 

percebeu o projeto do conjunto, isto é, simplesmente: o sentido. A 

velha crítica lembra aqueles “arcaicos” de que fala Ombredane e que, 

postos pela primeira vez diante de um filme, vêem somente, de toda a 

cena, o frango que atravessa a praça da aldeia. Não é razoável fazer 

da letra um império absoluto e contestar em seguida, sem prevenir, 

cada símbolo em nome de um princípio que não foi feito para ele. 

Vocês censurariam um chinês (já que a nova crítica lhes parece uma 

língua estranha) por cometer erros de francês quando ele fala chinês? 

Mas por que, afinal, essa surdez aos símbolos, essa assimbolia? 

O que é pois que ameaça, no símbolo? Fundamento do livro, por que 

o sentido múltiplo põe em perigo a fala em torno do livro? E por que, 

ainda uma vez, hoje? [pág. 208] 

 



II 

Nada é mais essencial a uma sociedade que a classificação de 

suas linguagens. Mudar essa classificação, deslocar a fala, é fazer 

uma revolução. Durante dois séculos, o classicismo francês se 

definiu pela separação, pela hierarquia e pela estabilidade de suas 

escrituras, e a revolução romântica considerou-se ela própria como 

uma desordem da classificação. Ora, há mais ou menos cem anos, 

desde Mallarmé, sem dúvida, um remanejamento importante dos 

lugares de nossa literatura está em curso: o que se troca, se penetra 

e se unifica é a dupla função, poética e crítica, da [pág. 209] 

escritura1; não só os escritores fazem eles próprios sua crítica, mas 

sua obra, freqüentemente, enuncia as condições de seu nascimento 

(Proust) ou mesmo de sua ausência (Blanchot). Uma mesma 

linguagem tende a circular por toda a literatura, e até por detrás 

dessa própria linguagem; o livro é assim tomado pelo avesso por 

aquele que o faz; não há mais poetas nem romancistas: há apenas 

uma escritura2. 

 

A Crise do Comentário 

Ora eis que, por um movimento complementar, o crítico se torna 

por sua vez escritor. Está claro que querer ser escritor não é uma 

pretensão de estatuto mas uma intenção de ser. Que nos importa se 

é mais glorioso ser romancista, poeta, ensaísta ou cronista? O 

escritor não pode ser definido em termos de papel ou de valor, mas 

somente por uma certa consciência da palavra. É escritor aquele para 

                                                           
1 Cf. Gérard Genette, “Rhétorique et Enseignement au XXe. siccle”, deve sair na revista Annales, em 
1966. (N. da T.: Annales nº 2, março-abril 1966.) 
2 “A poesia, os romances, as novelas são singulares antigüidades que não enganam mais ninguém, ou 
quase. Poemas, narrativas, raia quê? Só resta a escritura”. J. M. G. Le Clézio (Introdução a La Friève). 



quem a linguagem constitui problema, que experimenta sua 

profundidade, não sua instrumentalidade ou sua beleza. Nasceram 

então livros críticos, oferecendo-se à leitura segundo as mesmas vias 

que a obra propriamente literária, se bem que seus autores não 

sejam, por estatuto, mais do que críticos e não escritores. Se a crítica 

nova tem alguma realidade, ela consiste nisto: não na unidade de 

seus métodos, ainda menos no esnobismo que, segundo se diz 

comodamente, a sustenta, mas na solidão do ato crítico, doravante 

afirmado, longe dos álibis da ciência ou das instituições, como um 

ato de plena escritura. Outrora separados pelo mito gasto do 

“soberbo criador e do humilde servidor, ambos necessários, cada um 

no seu lugar etc.”, o escritor e o crítico se reúnem na mesma 

condição difícil, em face do mesmo objeto: a linguagem. 

Esta última transgressão, como vimos, é mal tolerada. 

Entretanto, embora ainda seja preciso batalhar por ela, talvez ela já 

esteja ultrapassada por um novo [pág. 210] remanejamento que 

surge no horizonte: não é mais somente a crítica que começa essa 

“travessia da escritura”3, que marcará talvez nosso século, é todo o 

discurso intelectual. Há quatro séculos já, o fundador da ordem que 

mais fez pela retórica, Inácio de Loyola, deixava em seus Exercícios 

Espirituais o modelo de um discurso dramatizado, exposto a uma 

outra força além da do silogismo ou da abstração, como a 

perspicácia de Georges Bataille não deixou de observar4. Desde 

então, através de escritores como Sade ou Nietszche, as regras da 

exposição intelectual são periodicamente “queimadas” (nos dois 

sentidos do termo). É isso, ao que parece, o que está abertamente em 

causa hoje. O intelecto acede a uma outra lógica, aborda a região 

nua da “experiência interior”: uma mesma e única verdade é 

                                                           
3 Philippe Sollers, “Dante et la traversée de l’écriture”, Tel Quel nv 23, outono 1965. (N. da T.: O artigo 
citado faz parte do volume Logiques, Paris, Seuil, 1968, p. 44.) 
4 “... Nesse ponto, vemos o segundo sentido da palavra dramatizar: é o desejo, acrescentado ao discurso, 
de não ficar no enunciado, de obrigar a sentir o vento gelado, de estar nu... A esse propósito, é um erro 
clássico atribuir os Exercícios de Santo Inácio ao método discursivo...” (L’Experience intérieure, 



procurada, comum a toda palavra, seja ela fictícia, poética ou 

discursiva, porque ela é doravante a verdade da própria palavra. 

Quando Georges Lacan fala5, substitui a abstração tradicional dos 

conceitos por uma expansão total da imagem no campo da palavra, 

de modo que ela não separe mais o exemplo da idéia, e seja ela 

mesma a verdade. Num outro extremo, rompendo com a noção 

comum de “desenvolviment”, Le Cru et le Cuit, de Claude Lévi-

Strauss, propõe uma nova retórica da variação, e leva assim a uma 

responsabilidade da forma que estamos pouco habituados a 

encontrar nas obras de ciências humanas. Uma transformação da 

palavra discursiva está sem dúvida em curso, a mesma que 

aproxima o crítico do escritor: entramos numa crise geral do 

Comentário, tão importante talvez como a que marcou, com relação 

ao mesmo problema, a passagem da Idade Média ao Renascimento. 

Esta crise é com efeito inevitável, a partir do momento em que se 

descobre — ou se redescobre — a natureza simbólica da linguagem, 

ou, se se preferir, a natureza lingüística do símbolo. É o que se passa 

hoje, [pág. 211] sob a ação conjugada da psicanálise e do 

estruturalismo. Durante muito tempo, a sociedade clássico-burguesa 

viu na palavra um instrumento ou uma decoração; vemos nela agora 

um signo e uma verdade. Tudo o que é tocado pela linguagem é pois 

de certa forma questionado: a filosofia, as ciências humanas, a’ 

literatura. 

Eis sem dúvida o debate no qual é preciso recolocar hoje a 

crítica literária, a aposta da qual ela é em parte o objeto. Quais são 

as relações da obra e da linguagem? Se a obra é simbólica, que 

regras de leitura devemos seguir? Pode existir uma ciência dos 

símbolos escritos? A linguagem do crítico pode ser ela mesma 

simbólica? 

                                                                                                                                                                          
Gallimard, 1954, p. 26.) 
5 No seu seminário da Êcole Pratique des Hautes Études. 



 

A Língua Plural 

Como gênero, o Diário íntimo foi tratado de dois modos bem 

diferentes pelo sociólogo Alain Girard e pelo escritor Maurice 

Blanchot6. Para um, o Diário é a expressão de um certo número de 

circunstâncias sociais, familiais, profissionais etc.; para o outro, é 

um modo angustiado de retardar a solidão fatal da escritura. O 

Diário possui assim pelo menos dois sentidos, dos quais cada um é 

plausível porque coerente. Este é um fato banal, do qual se podem 

encontrar mil exemplos na história da crítica e na variedade de 

leituras que pode inspirar uma mesma obra: são pelo menos os fatos 

que atestam que a obra tem vários sentidos. Cada época pode 

acreditar, com efeito, que detém o sentido canônico da obra, mas 

basta alargar um pouco a história para transformar esse sentido 

singular em sentido plural e a obra fechada em obra aberta7. A 

própria definição da obra muda: ela não é mais um fato histórico, ela 

se torna um fato antropológico, já que nenhuma história a esgota. A. 

variedade dos sentidos não depende pois de uma visão relativista dos 

costumes humanos; ela designa, não uma inclinação da sociedade 

para o erro, mas uma disposição da obra à abertura; a obra detém ao 

mesmo tempo vários sentidos, por [pág. 212] estrutura, não por 

enfermidade dos que a lêem. É nisso que ela é simbólica: o símbolo 

não é a imagem, é a própria pluralidade dos sentidos8. 

                                                           
6 Alain Girard, Le Journal intime (P. U. F. 1963). — Maurice Blanchot, L’Espace littéraire (Gallimard, 
1955, p. 20). 
7 Ver L’Oeuvre ouverte, de Umberto Eco (Seuil, 1965). (N. da T.; Ver Obra Aberta, de Umberto Eco, 
Editora Perspectiva, 1968). 
8 Não ignoro que a palavra símbolo tem um sentido bem diferente em semiologia, onde os sistemas 
simbólicos são pelo contrário aqueles nos quais “uma só forma pode ser posta, a cada unidade de 
expressão correspondendo biunivocamente uma unidade de conteúdo”, em face aos sistemas semióticos 
(linguagem, sonho) onde é necessário “postular duas formas diferentes, uma para a expressão, outra para 
o conteúdo, sem conformidade entre elas” (N. Ruwet, “La Linguistique générale aujour-d’hui”, Arch. 
europ. de Sociologie, V (1964), p. 287). — É evidente que, segundo essa definição, os símbolos da obra 
pertencem a uma semi-óptica e não a uma simbólica. Conservo entretanto aqui, provisoriamente, a 
palavra símbolo, no sentido geral que lhe dá Paul Ricoeur, e que basta às considerações que seguem (“Há 
símbolo quando a linguagem produz signos de grau composto, onde o sentido, não contente de designar 
alguma coisa, designa um outro sentido que não poderia ser atingido a não ser em sua mira e através 



O símbolo é constante. Apenas podem variar a consciência que a 

sociedade dele tem e os direitos que ela lhe concede. A liberdade 

simbólica foi reconhecida e de certo modo codificada na Idade Média 

como se vê na teoria dos quatro sentidos9; em compensação a 

sociedade clássica, de modo geral, acomodou-se mal a essa 

liberdade: ignorou-a ou, como em suas sobrevivências atuais, 

censurou-a: a história da liberdade dos símbolos é uma história 

freqüentemente violenta, e isso tem também, é claro, seu sentido: 

não se censuram impunemente os símbolos. De qualquer modo, este 

é um problema institucional e não, por assim dizer, estrutural: 

quaisquer que sejam os pensamentos ou os decretos das sociedades, 

a obra os ultrapassa, os atravessa, como uma forma que sentidos 

mais ou menos contingentes, históricos, vêm preencher 

alternativamente: uma obra é “eterna” não porque ela impõe um 

sentido único a homens diferentes, mas porque ela sugere sentidos 

diferentes a um homem único, que fala sempre a mesma língua 

simbólica através dos tempos múltiplos: a obra propõe, o homem 

dispõe. 

Todo leitor sabe disso, se não quer deixar-se intimidar pelas 

censuras da letra: não sente ele que retoma contato com um certo 

para-além do texto, como se a linguagem primeira da obra 

desenvolvesse nele outras palavras e lhe ensinasse a falar uma 

segunda língua? É o que se chama sonhar. Mas o sonho tem suas 

avenidas, como diz Bachelard, e essas avenidas [pág. 213] são 

traçadas diante da palavra pela segunda língua da obra. A literatura 

é a exploração do nome: Proust fez sair todo um mundo desses 

poucos sons: Guermantes. No fundo, o escritor tem sempre em si a 

crença de que os signos não são arbitrários e que o nome é uma 

propriedade natural da coisa: os escritores estão ao lado de Crátilo, 

                                                                                                                                                                          
dela”. De L’lnterprétation, essai sur Freud, Seuil, 1965, p. 25) 
9 Sentido literal, alegórico, moral e anagógico. Subsiste, evidentemente, uma travessia orientada dos 
sentidos em direção do sentido anagógico. 



não de Hermógenes. Ora, devemos ler como se escreve: é então que 

glorificamos a literatura (“glorificar” é “manifestar em sua essência”); 

pois, se as palavras tivessem somente um sentido, o do dicionário, se 

uma segunda língua não viesse perturbar e liberar “as certezas da 

linguagem”, não haveria literatura10. Eis por que as regras da leitura 

não são as da letra, mas as da alusão: são regras lingüísticas, não 

regras filológicas11. 

A filologia tem com efeito por tarefa fixar o sentido literal de um 

enunciado, mas não tem nenhum poder sobre os sentidos segundos. 

Ao contrário, a lingüística trabalha não no sentido de reduzir as 

ambigüidades da linguagem mas no de as compreender e, por assim 

dizer, as instituir. O que os poetas conhecem há muito tempo sob o 

nome de sugestão ou de evocação, o lingüista começa a precisar, 

dando assim às flutuações do sentido um estatuto científico. R. 

Jakobson insistiu sobre a ambigüidade constitutiva da mensagem 

poética (literária); isto quer dizer que essa ambigüidade não depende 

de uma visão estética das “liberdades” da interpretação, ainda menos 

de uma moral sobre seus riscos, mas que podemos formulá-la em 

termos de código: a língua simbólica à qual pertencem as obras 

literárias é por estrutura uma língua plural, cujo código é feito de tal 

sorte que toda palavra (toda obra) por ele engendrada tem sentidos 

múltiplos. Essa disposição já existe na língua propriamente dita, que 

comporta muito mais incertezas do que se diz — e isto começa  [pág. 

214] a ocupar o lingüista12. Entretanto, as ambigüidades da 

linguagem prática nada são ao lado das da linguagem literária. As 

                                                           
10 Mallarmé: “Se bem o acompanho, escreve ele a Francis Viélé-Griffin, você apoia o privilégio criador 
do poeta na imperfeição do instrumento que ele deve tocar; uma língua hipoteticamente adequada a 
traduzir seu pensamento suprimiria o literato, que se chamaria, então, Senhor Todo Mundo”. (Citado por 
J. P. Richard, L’Univers imaginaire de Mallarmé, Seuil, 1961, p. 576.) 
11 Recentemente, e muitas vezes, censurou-se a nova crítica dizendo que ela contraria a tarefa do 
educador, que é essencialmente, ao que parece, ensinar a ler. A velha retórica tinha por ambição ensinar 
a escrever: ela dava regras de criação (de imitação), não de recepção. Podemos, com efeito, perguntar-nos 
se não é diminuir a leitura. Isolar assim suas regras. Bem ler é virtualmente bem escrever, isto é, escrever 
segundo o símbolo. 
12 A. J. Greimas, Cours de Sémantique, principalmente o capítulo VI sobre a Isotopia do discurso (Curso 
mimeografado na École Normale Supérieure de Suint Cloud, 1964). (N. da T.: Ver A. J. Greimas, 



primeiras são com efeito redutíveis pela situação em que aparecem. 

Alguma coisa fora da mais ambígua das frases, um contexto, um 

gesto, uma lembrança nos diz como se deve compreendê-la, se 

quisermos utilizar praticamente a informação que ela está 

encarregada de nos transmitir: é a contingência que faz um sentido 

claro. 

Nada disso acontece com a obra: a obra é para nós sem 

contingência, e é talvez isto que melhor a define: a obra não está 

cercada, designada, protegida, dirigida por nenhuma situação, 

nenhuma vida prática está ali para nos dizer o sentido que lhe 

devemos dar; ela tem sempre algo de citacional: nela a ambigüidade 

é pura: por mais prolixa que seja, ela possui algo da concisão pítica, 

palavras conforme a um primeiro código (a pitonisa não divagava) e 

no entanto aberta a vários sentidos, pois eram pronunciadas fora de 

qualquer situação — a não ser a própria situação da ambigüidade: a 

obra está sempre em situação profética. Certamente, acrescentando 

minha situação à leitura que faço de uma obra, posso reduzir sua 

ambigüidade (e é o que acontece geralmente); mas essa situação mu-

tante compõe a obra, não a reencontra: a obra não pode protestar 

contra o sentido que eu lhe dou, já que eu mesmo me submeto aos 

constrangimentos do código simbólico que a fundamenta, isto é, já 

que aceito inscrever minha leitura no espaço dos símbolos; mas ela 

não pode também autentificar esse sentido, pois o código segundo da 

obra é limitativo, não prescritivo: ele traça os volumes dos sentidos, 

não das linhas; ele fundamenta ambigüidades, não um sentido. 

Retirada de toda situação, obra se dá, por isso mesmo, a 

explorar: diante daquele que a escreve ou a lê ela se torna uma 

pergunta feita à linguagem, da qual se experimentam os 

fundamentos se tocam os limites. A obra se faz assim depositária de 

                                                                                                                                                                          
Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966, pp. 69 s.) 



um imenso, de um incessante inquérito sobre as palavras13. 

Pretende-se [pág. 215] sempre que o símbolo não seja mais do que 

uma propriedade da imaginação. O símbolo tem também uma função 

crítica e o objeto de sua crítica é a própria linguagem. Às Críticas da 

Razão que a filosofia nos deu, podemos imaginar que se acrescente 

uma Crítica da Linguagem, e é a própria literatura. 

Ora, se é verdade que a obra detém por estrutura um sentido 

múltiplo, ela deve dar lugar a dois discursos diferentes: já que se 

pode, por um lado, visar nela a todos os sentidos que ela recobre ou, 

o que é a mesma coisa, o sentido vazio que os suporta a todos; e 

pode-se, por outro lado, visar a um só desses sentidos. Esses dois 

discursos não devem de modo algum ser confundidos, pois eles não 

têm nem o mesmo objeto nem as mesmas sanções. Pode-se propor 

chamar de ciência da literatura (ou da escritura) aquele discurso 

geral cujo objeto é, não tal sentido determinado, mas a própria 

pluralidade dos sentidos da obra, e crítica literária aquele outro 

discurso que assume abertamente, às suas custas, a intenção de dar 

um sentido particular à obra. Essa distinção não é entretanto 

suficiente. Como a atribuição de sentido pode ser escrita ou 

silenciosa, separar-se-á a leitura da obra de sua crítica: a primeira é 

imediata; a segunda é mediatizada por uma linguagem intermediária, 

que é a escritura do crítico. Ciência, Crítica, Leitura, tais são os três 

tipos de palavra que devemos percorrer para tecer em torno da obra 

sua coroa de linguagem. 

 

A Ciência da Literatura 

Possuímos uma história da literatura mas não uma ciência da 

literatura, porque, sem dúvida, não pudemos ainda reconhecer 

plenamente a natureza do objeto literário, que é um objeto escrito. A 

                                                           
13 Inquérito do escritor sobre a linguagem: esse tema foi realçado e tratado por Marthe Robert a propósito 



partir do momento em que se admitir que a obra é feita com 

escritura (e daí tirar as conseqüências), uma certa ciência da 

literatura é possível. Seu objeto (se ela existir um dia) não poderá ser 

o de impor à obra um sentido, em nome do qual ela se daria o direito 

de rejeitar os outros sentidos: ela assim se comprometeria (como o 

fez até o presente). Não poderá ser uma ciência dos conteúdos (sobre 

os quais só a mais estrita [pág. 216] ciência histórica terá alcance), 

mas uma ciência das condições do conteúdo, isto é, das formas: o 

que lhe interessará serão as variações de sentidos engendradas e, 

por assim dizer, engendráveis pelas obras: ela não interpretará os 

símbolos, mas somente sua polivalência; em uma só palavra, seu 

objeto não será mais os sentidos plenos da obra, mas pelo contrário 

o sentido vazio que os suporta a todos. 

Seu modelo será evidentemente lingüístico. Colocado diante da 

impossibilidade de dominar todas as frases de uma língua, o 

lingüista aceita estabelecer um modelo hipotético de descrição, a 

partir do qual ele possa explicar como são engendradas as frases 

infinitas de uma língua14. Quaisquer que sejam as correções 

às quais sejamos levados, não há nenhuma razão para que não 

se tente aplicar tal método às obras da literatura: essas obras são 

elas mesmas semelhantes a imensas “frases” derivadas da língua 

geral dos símbolos, através de um certo número de transformações 

reguladas, ou, de um modo mais geral, através de uma certa lógica 

significante que é preciso descrever. Por outras palavras, a 

lingüística pode dar à literatura esse modelo gerador que é o 

princípio de toda ciência, já que se trata sempre de dispor de certas 

regras para explicar certos resultados. A ciência da literatura terá 

pois por objeto, não por que tal sentido deva ser aceito, nem mesmo 

por que o foi (isto, ainda uma vez, é tarefa de historiador), mas por 

                                                                                                                                                                          
de Kafka (principalmente em Kafka. Gallimard. “Bibliothèque idéale”, 1960). 
14 Penso aqui, evidentemente, nos trabalhos de N. Chomsky e nas propostas da gramática 
transformacional. 



que ele é aceitável, de modo algum em função das regras filológicas 

da letra, mas em função das regras lingüísticas do símbolo. 

Reencontramos aqui, transposta para a escala de uma ciência do 

discurso, a tarefa da lingüística recente que é de descrever a 

gramaticalidade das frases, não sua significação. Do mesmo modo, 

esforçar-nos-emos por descrever a aceitabilidade das obras, não seu 

sentido. Não classificaremos o conjunto dos sentidos possíveis como 

uma ordem imóvel, mas como as marcas de uma imensa disposição 

“operante” (já que ela permite que se façam obras), alargada do autor 

à sociedade. Respondendo à faculdade de linguagem postulada por 

Humboldt e Chomsky, existe talvez no homem uma faculdade de 

literatura, uma energia da palavra, que [pág. 217] nada tem a ver 

com o “gênio”, pois ela é feita não de inspiração ou de vontades 

pessoais, mas de regras acumuladas bem além do autor. Não são 

imagens, idéias ou versos que a voz mítica da Musa sopra ao 

escritor, é a grande lógica dos símbolos, são as grandes formas 

vazias que permitem falar e operar. 

Imaginamos os sacrifícios que uma tal ciência poderia custar 

àquilo que amamos ou cremos amar na literatura quando dela 

falamos, e que é freqüentemente o autor. E no entanto: como a 

ciência poderia falar de um Autor? A ciência da literatura só pode 

aparentar a obra literária, embora esta seja assinada, ao mito que 

não o é15. Somos geralmente inclinados, pelo menos hoje, a acreditar 

que o escritor pode reivindicar o sentido de sua obra e definir ele 

próprio esse sentido como legal; de onde uma interrogação 

desarrazoada dirigida pelo crítico ao escritor morto, à sua vida, aos 

rastros de suas intenções, para que ele nos assegure ele próprio 

acerca do que significa sua obra: quer-se a todo preço fazer falar o 

morto ou seus substitutos, seu tempo, o gênero, o léxico, em suma 

                                                           
15 “O mito é uma palavra que parece não ter emissor verdadeiro que assumisse seu conteúdo e 
reivindicasse seu sentido, portanto enigmático”. (L. Sebag, “Le Mythe: Code et Message”, Temps 
modernes, março 1965.) 



tudo o que é contemporâneo ao autor, proprietário por metonímia do 

direito do escritor transferido para sua criação. Ainda mais: pedem-

nos que esperemos que o escritor morra para poder tratá-lo com 

“objetividade”; curiosa reviravolta: é no momento em que a obra se 

torna mítica que ela deve ser tratada como um fato exato. 

A morte tem outra importância: ela irrealiza a assinatura do 

autor e faz da obra um mito: a verdade das anedotas se esgota em 

vão, tentando alcançar a verdade dos símbolos16. O sentimento 

popular bem o sabe: não vamos ver a representação de “uma obra de 

Racine” mas “um Racine”, do mesmo modo que se vai ver “um 

Western”, como se colhêssemos à nossa vontade, em certo momento 

de nossa semana, para nos alimentar, um pouco da substância de 

um grande mito; não vamos ver Phèdre, mas “a Berma em Phèdre”, 

como leríamos Sófocles, Freud, Hölderlin e Kierkegaard [pág. 218] 

em OEdipe e Antigone. E estamos certos, pois recusamos assim que o 

morto se apodere do vivo, libertamos a obra dos constrangimentos da 

intenção, reencontramos o tremor mitológico dos sentidos. Apagando 

a assinatura do escritor, a morte funda a verdade da obra, que é 

enigma. Sem dúvida a obra “civilizada” não pode ser tratada como 

um mito, no sentido etnológico do termo; mas a diferença depende 

menos da assinatura da mensagem do que de sua substância: 

nossas obras são escritas, o que lhes impõe constrangimentos de 

sentido que o mito oral não podia conhecer: é uma mitologia da 

escritura que nos espera; ela terá por objeto não obras determinadas, 

isto é, inscritas num processo de determinação do qual uma pessoa 

(o autor) seria a origem, mas obras atravessadas pela grande 

escritura mítica onde a humanidade experimenta suas significações, 

isto é, seus desejos. 

Será pois necessário aceitar a redistribuição dos objetos da 

                                                           
16 “O que faz que o julgamento da posteridade sobre o indivíduo seja mais justo do que o dos 
contemporâneos reside na morte. Só nos desenvolvemos à nossa maneira depois da morte...” (F. Kafka, 
Préparatifs de noce a la campagne, Gallimard, 1957, p. 366.) 



ciência literária. O autor, a obra, são apenas os pontos de partida de 

uma análise cujo horizonte é uma linguagem: não pode existir uma 

ciência de Dante, de Shakespeare ou de Racine, mas somente uma 

ciência do discurso. Essa ciência terá dois grandes territórios, 

segundo os signos de que tratará: o primeiro compreenderá os signos 

inferiores à frase, tais como as antigas figuras, os fenômenos de 

conotação, as “anomalias semânticas”17 etc., em suma todos os 

traços da linguagem literária em seu conjunto; o segundo 

compreenderá os signos superiores à frase, a partes do discurso de 

onde se pode induzir uma estrutura da narrativa, da mensagem 

poética, do texto discursivo18 etc. Grandes e pequenas unidades do 

discurso estão evidentemente numa relação de integração (como os 

fonemas com relação às palavras e as palavras com [pág. 219] 

relação à frase), mas elas se constituem em níveis independentes de 

descrição. Tomado desse modo, o texto literário se oferecerá a 

análises seguras, mas é evidente que essas análises deixarão fora de 

seu alcance um enorme resíduo. Esse resíduo corresponderá àquilo 

que julgamos hoje essencial na obra (o gênio pessoal, a arte, a 

humanidade), a menos que retomemos interesse e amor pela verdade 

dos mitos. A objetividade requerida por essa nova ciência da 

literatura visará não mais à obra imediata (que pertence à história 

literária ou à filologia), mas à sua inteligibilidade. Assim como a 

fonologia, sem recusar as verificações experimentais da fonética, 

fundou uma nova objetividade do sentido fônico (e não mais somente 

do som físico), da mesma forma existe uma objetividade do símbolo, 

                                                           
17 T. Todorov, “Les anomalies sémantiques”, a ser publicado na revista Langages. (N. da T.: Langages nº 
1, março 1966 (Didier-Larousse). 
18 A análise estrutural da narrativa está se lançando atualmente em pesquisas preliminares, levadas a 
efeito principalmente no Centre d’Études des Communications de Masse de l’École Pratique des Hautes 
Études, a partir dos trabalhos de V. Propp e Claude Lévi-Strauss. — Sobre a mensagem poética ver: R. 
Jákobson, Essais de Linguistique gènérale, Minuit, 1963, ch. 11 (N. da T.: tradução brasileira: 
“Lingüística e Poética” in Lingüística e Comunicação, Editora Cultrix, 1969) e Nicholas Ruwet: 
“L’analyse structurale de la poésie” (Linguistics 2, dez. 1963) e “Analyse structurale d’un poème 
français” (Linguistics 3, jan. 1964). Cf. igualmente: Claude Lévi-Strauss e Roman Jákobson: “Lês Chats 
de Charles Baudelaire” (L’Homme, II, 1962, 2), e Jean Cohen, Structure du langage poétique 
(Flammarion, 1966). 



diferente daquela que é necessária ao estabelecimento da letra. O 

objeto fornece constrangimentos de substâncias, não regras de 

significação: a “gramática” da obra não é a do idioma no qual ela está 

escrita, e a objetividade da nova ciência depende dessa segunda 

gramática, não da primeira. O que interessará à ciência da literatura 

não é que a obra tenha existido, mas que ela tenha sido 

compreendida e o seja ainda: o inteligível será a fonte de sua 

“objetividade”. 

Será pois preciso dizer adeus à idéia de que a ciência da 

literatura possa ensinar-nos o sentido que se deve com certeza 

atribuir a uma obra: ela não dará, nem mesmo reencontrará nenhum 

sentido, mas descreverá somente segundo que lógica os sentidos são 

engendrados de uma maneira que possa ser aceita pela lógica 

simbólica dos homens, assim como as frases da língua francesa são 

aceitas pelo “sentimento lingüístico” dos franceses. Resta sem dúvida 

um longo caminho a percorrer, antes que possamos dispor de uma 

lingüística do discurso, isto é, de uma verdadeira ciência da 

literatura, conforme à natureza verbal de seu objeto. Pois se a 

lingüística pode ajudar-nos, ela não pode sozinha responder às 

indagações que lhe fazem esses objetos novos que são as partes do 

discurso e os duplos sentidos. Ela precisará principalmente da ajuda 

da história, que lhe dirá a duração, muitas vezes imensa, dos códigos 

segundos (como o código retórico) e da antropologia, que permitirá 

descrever por [pág. 220] comparações e integrações sucessivas a 

lógica geral dos significantes. 

 

A Crítica 

A crítica não é a ciência. Esta trata dos sentidos, aquela os 

produz. Ela ocupa, como dissemos, um lugar intermediário entre a 

ciência e a leitura; ela dá uma língua à pura fala que lê e dá uma fala 

(entre outras) à língua mítica com a qual é feita a obra e da qual 



trata a ciência. 

A relação da crítica com a obra é a de um sentido com uma 

forma. O crítico não pode pretender “traduzir” a obra, sobretudo de 

modo mais claro, pois não há nada mais claro do que a obra. O que 

ele pode é “engendrar” um certo sentido derivando-o de uma forma 

que é a obra. Se ele lê “a filha de Minos de Pasifaé”, seu papel não é 

estabelecer que se trata de Fedra (os filólogos o farão muito bem) 

mas conceber uma rede de sentidos tal que nela tomem lugar, 

segundo certas exigências lógicas acerca das quais falaremos daqui a 

pouco, o tema infernal e o tema solar. A crítica duplica os sentidos, 

faz flutuar acima da primeira linguagem da obra uma segunda 

linguagem, isto é, uma coerência de signos. Trata-se em suma de 

uma espécie de anamorfose, ficando bem entendido que por um lado 

a obra não se presta nunca a um puro reflexo (não é um objeto 

especular como uma maçã ou uma caixa), e por outro lado que a 

própria anamorfose é uma transformação vigiada, submetida a 

constrangimentos ópticos: daquilo que ela reflete, ela deve 

transformar tudo; só transformar segundo certas leis; transformar 

sempre no mesmo sentido. São esses os três constrangimentos da 

crítica. 

O crítico não pode dizer “qualquer coisa”19, o que controla suas 

palavras não é no entanto o medo moral de “delirar”; primeiramente 

porque ele deixa a outros o cuidado indigno de separar 

peremptoriamente a razão da desrazão, no próprio século em que 

sua separação [pág. 221] é posta em questão20; em seguida, porque o 

direito a “delirar” foi conquistado pela literatura desde Lautréamont 

pelo menos, e que a crítica poderia muito bem entrar em delírio 

segundo motivos poéticos, por pouco que ela o declarasse: Taine não 

teria parecido “delirante” a Boileau, Georges Blin e Brunetière? Não, 

                                                           
19 Acusação feita contra a nova crítica por R. Picard, (op. cit. p. 66). 
20 Será preciso lembrar que a loucura tem uma história — e que essa história não terminou? (Michel 
Foucault, Folie et Déraison, Histoire de la Folie à l’âge classique, Plon, 1961.) 



se o crítico deve dizer alguma coisa (e não qualquer coisa), é que ele 

concede à palavra (à do autor e à sua) uma função significante e que 

por conseguinte a anamorfose que ele imprime à obra (e à qual 

ninguém no mundo tem o poder de se subtrair) é guiada pelos 

constrangimentos formais dos sentidos: não se faz sentido de 

qualquer modo (se você duvidar, experimente): a sanção do crítico 

não é o sentido da obra, é o sentido daquilo que ele diz dela. 

O primeiro constrangimento é considerar que na obra tudo é 

significante: uma gramática não é bem descrita se todas as frases 

não puderem ser explicadas por ela; um sistema de sentidos é 

insatisfatório se todas as falas não puderem aí se encaixar num 

lugar inteligível: que um só traço seja demais e a descrição não é 

boa. Essa regra de exaustividade, que os lingüistas conhecem bem, é 

de um alcance bem diverso do que a espécie de controle estatístico 

que, ao que parece, querem transformar numa obrigação do crítico21. 

Uma opinião obstinada, vinda uma vez mais de um pretenso modelo 

das ciências físicas, lhe assopra que ele só pode reter na obra os 

elementos freqüentes, repetidos, sem o quê ele se torna culpado de 

“generalizações abusivas” e de “extrapolações aberrantes”; você não 

pode, dizem-lhe, tratar como gerais situações que se encontram 

somente em duas ou três tragédias de Racine. É preciso lembrar, 

uma vez mais22, que, estruturalmente, o sentido não nasce por 

repetição mas por diferença, de modo que um termo raro, desde que 

seja tomado num sistema de exclusões e de relações, significa tanto 

quanto um termo freqüente: em francês, a palavra baobab não [pág. 

222] tem nem mais nem menos sentido que a palavra amigo. A 

contagem das unidades significantes tem seu interesse e uma parte 

da lingüística cuida disso; mas ela esclarece a informação, não a 

significação. Do ponto de vista crítico, só pode conduzir a um 

                                                           
21 R. Picard, op. cit., p. 64. 
22 Cf. Roland Barthes: “A propôs de deux ouvrages de Claude Lévi-Strauss Sociologie et Sociologique” 
(Informations sur les Sciences sociales, Unesco, dez. 1962, I, 4, p. 116). 



impasse; pois a partir do momento em que se define o interesse de 

uma notação, ou, se se quiser, o grau de persuasão de um traço, 

pelo número de suas ocorrências, é preciso decidir metodicamente 

esse número: a partir de quantas tragédias terei o direito de 

“generalizar” uma situação raciniana? Cinco, seis, dez? Devo 

ultrapassar a “média” para que o traço seja notável e o sentido surja? 

Que farei com os termos raros? Livrar-me deles sob o nome pudico 

de “exceções”, de “desvios”? São esses absurdos que a semântica 

permite justamente evitar. Pois “generalizar” não designa aí uma 

operação quantitativa (induzir pelo número de suas ocorrências a 

verdade de um traço) mas qualitativa (inserir todo termo, mesmo 

raro, num conjunto geral de relações). Certamente, sozinha, uma 

imagem não constitui o imaginário23, mas o imaginário não pode ser 

descrito sem essa imagem, por mais frágil ou solitária que ela seja, 

sem o isto, indestrutível, dessa imagem. As “generalizações” da 

linguagem crítica dizem respeito à extensão das relações de que faz 

parte uma notação, não ao número de ocorrências materiais nessa 

notação: um termo pode ser formulado apenas uma vez em toda uma 

obra, e no entanto, pelo efeito de certo número de transformações 

que definem precisamente o fato estrutural, aí estar presente “em 

toda parte” e “sempre”24. 

Essas transformações também têm seus constrangimentos: são 

as da lógica simbólica. Opõem-se ao “delírio” da nova crítica “as 

regras elementares do pensamento científico ou mesmo 

simplesmente articulado25; isso é estúpido; existe uma lógica do 

significante. Certamente não a conhecemos bem e ainda não é fácil 

saber de que “conhecimento” ela pode ser objeto; pelo menos 

podemos aproximar-nos dela, como procuram fazer a psicanálise e o 

estruturalismo; pelo menos sabemos que não se pode falar dos 

                                                           
23 R. Picard, op. cit., p. 43 
24 Ibid., p. 19. 
25 Ibid., p. 58. 



símbolos [pág. 223] de qualquer jeito; pelo menos dispomos — 

mesmo que seja provisoriamente — de certos modelos que permitem 

explicar segundo que fileiras se estabelecem as cadeias de símbolos. 

Esses modelos deveriam premunir contra o espanto, ele próprio 

assaz espantoso, que a velha crítica sente ao ver aproximar-se a 

sufocação do veneno, o gelo do fogo26. Essas formas de 

transformação foram enunciadas ao mesmo tempo pela psicanálise e 

pela retórica27. São, por exemplo: a substituição propriamente dita 

(metáfora), a omissão (elipse), a condensação (homonímia), o desloca-

mento (metonímia), a denegação (antífrase). O que o crítico procura 

encontrar são pois as transformações reguladas, não aleatórias, que 

têm por objeto cadeias muito extensas (o pássaro, o vôo, a flor, o fogo 

de artifício, o leque, a borboleta, a bailarina, em Mallarmè28) 

permitindo ligações longínquas mas legais (o grande rio calmo e a 

árvore outonal) de modo que a obra, longe de ser lida de um modo 

“delirante”, é penetrada por uma unidade mais larga. Essas ligações 

são fáceis? Não mais do que as da própria poesia. 

O livro é um mundo. O crítico experimenta, diante do livro, as 

mesmas condições de fala que o escritor diante do mundo. Neste 

ponto chegamos ao terceiro constrangimento da crítica. Como a do 

escritor, a anamorfose que o crítico imprime a seu objeto é sempre 

dirigida: ela deve ir sempre no mesmo sentido. Qual é esse sentido? 

Será o da “subjetividade”, de que acusam o novo crítico? Entende-se 

ordinariamente por crítica “subjetiva” um discurso deixado à inteira 

discrição de um sujeito, que não leva absolutamente em conta o 

objeto, e que se supõe (para melhor o oprimir) reduzido à expressão 

anárquica e tagarela de sentimentos individuais. Ao que já se poderia 

responder que uma subjetividade sistematizada, isto é, cultivada 

(ligada à cultura), submetida a imensos constrangimentos, saídos 

                                                           
26 Ibid., pp. 15 e 23. 
27 Cf. E. Benveniste, “Remaraues sur la fonetion du langage dans la découverte freudienne” (La 
Psychanalyse nº 1, 1956, 3*39) 



eles próprios dos símbolos da obra, tem mais chance, talvez, de se 

aproximar do objeto literário do que uma objetividade inculta, cega 

com relação a ela própria e que se obriga [pág. 224] por detrás da 

letra como por detrás de uma natureza. Mas a bem dizer, não é 

exatamente disso que se trata: a crítica não é a ciência: não é o 

objeto que se deve opor ao sujeito, em crítica, mas seu predicado. 

Dir-se-á, de outro modo, que o crítico enfrenta um objeto que não é a 

obra mas sua própria linguagem. Que relação um crítico pode ter 

com a linguagem? É por aí que devemos procurar definir a 

“subjetividade” do crítico. 

O crítico clássico forma a crença ingênua de que o sujeito é um 

“pleno”, e que as relações do sujeito com a linguagem são as de um 

conteúdo com uma expressão. O recurso ao discurso simbólico 

conduz, ao que parece, a uma crença inversa: o sujeito não é uma 

plenitude individual que se pode ou não evacuar na linguagem 

(segundo o “gênero” de literatura que se escolhe), mas pelo contrário 

um vazio em torno do qual o escritor tece uma fala infinitamente 

transformada (inserida numa cadeia de transformações), de modo 

que toda escritura que não mente designa não os atributos interiores 

do sujeito, mas sua ausência29. A linguagem não é o predicado de 

um sujeito, inexprimível ou que ela exprima, é o sujeito30. Parece-me 

(e creio não ser o único a pensar assim) que é precisamente isto que 

define a literatura: se se tratasse simplesmente de exprimir (como se 

espreme um limão) sujeitos e objetos igualmente plenos, por 

“imagens”, para que a literatura? O discurso de má-fé seria 

suficiente. O que traz o símbolo é a necessidade de designar 

incansavelmente o nada do eu que sou. Acrescentando sua 

linguagem à do autor e seus símbolos aos da obra, o crítico não 

                                                                                                                                                                          
28 J.-P. Richard, op. cit., pp. 304 e segs. 
29 Reconhece-se aqui um eco, embora deformado, do ensino do Doutor Lacan, em seu seminário da École 
Pratique des Hautes Études. 
30 “Não existe subjetivo a não ser inexprimível”, disse, R. Picard  (op. cit., p, 13). É liquidar um pouco 
apressadamente as relações do sujeito com a linguagem, que para outros “pensadores” diferentes de R. 



“deforma” o objeto para se exprimir nele, não faz dele o predicado de 

sua própria pessoa; reproduz uma vez mais, como um signo 

destacado e variado, o signo das próprias obras, cuja mensagem, 

infinitamente rebatida, não é tal “subjetividade”, mas a própria 

confusão do sujeito e da linguagem, de modo que a crítica e a obra 

dizem sempre: eu sou literatura, e que, por suas vozes conjugadas 

[pág. 225], a literatura nunca enuncia mais que a ausência de 

sujeito. 

Certamente, a crítica é uma leitura profunda (ou melhor: 

profilada), ela descobre na obra um certo inteligível, e nisso, é 

verdade, ela decifra e participa de uma interpretação. Entretanto o 

que ela desvenda não pode ser um significado (pois esse significado 

recua sem cessar até o vazio do sujeito), mas somente cadeias de 

símbolos, homologias de relações: o “sentido” que ela dá de pleno 

direito à obra não é mais, finalmente, do que um novo florescer dos 

símbolos que fazem a obra. Quando um crítico tira do pássaro e do 

leque malarmeanos um “sentido” comum, o do ir e vir, do virtual31, 

não está designando uma última verdade da imagem, mas somente 

uma nova imagem, ela própria suspensa. A crítica não é uma 

tradução, mas uma perífrase. Ela não pode pretender encontrar o 

“fundo” da obra, pois esse fundo é o próprio sujeito, isto é, uma 

ausência: toda metáfora é um signo sem fundo, e é esse longínquo do 

significado que o processo simbólico, em sua profusão, designa: o 

crítico só pode continuar as metáforas da obra, não reduzi-las: ainda 

uma vez, se há na obra um significado “escondido” e “objetivo”, o 

símbolo não passa de um eufemismo, a literatura é apenas disfarce e 

a crítica apenas filologia. É estéril reduzir a obra à pura explicitação, 

pois então não há imediatamente mais nada a dizer, e a função da 

obra não pode ser a de fechar os lábios dos que a lêem; mas é quase 
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igualmente vão procurar na obra o que ela diria sem o dizer e supor 

nela um segredo último, que descoberto, nada mais deixaria a 

acrescentar: por mais que se fale da obra, resta sempre, como no 

primeiro momento, linguagem, sujeito, ausência. 

A medida do discurso crítico é sua justeza. Da mesma forma que 

em música, se bem que uma nota justa não seja uma nota 

“verdadeira”, a verdade do canto depende, em fim de contas, da 

justeza, porque a justeza é feita de um uníssono ou de uma 

harmonia, assim, para ser verdadeiro, é preciso que o crítico seja 

justo e que tente reproduzir em sua própria linguagem, [pág. 226] 

segundo “uma encenação espiritual exata”32, as condições simbólicas 

da obra, na falta de que, precisamente, não a pode “respeitar”. 

Existem com efeito dois modos, é verdade que de brilho desigual, de 

perder o símbolo. O primeiro, como se viu, é muito expeditivo: 

consiste em negar o símbolo, em reduzir todo o perfil significante da 

obra às banalidades de uma falsa letra ou em fechá-lo no impasse de 

uma tautologia. No extremo oposto, o segundo consiste em inter-

pretar cientificamente o símbolo: em declarar por um lado que a obra 

se oferece à decifração (e por isso ela é reconhecida como simbólica), 

mas, por outro lado, em conduzir essa decifração por meio de uma 

fala ela própria literal, sem profundidade, sem fuga, encarregada de 

deter a metáfora infinita da obra para possuir nesta parada sua 

“verdade”: são desse tipo os críticos simbólicos de intenção científica 

(sociológica ou psicanalítica). Nos dois casos, é a disparidade ar-

bitrária das linguagens, a da obra e a do crítico, que faz perder o 

símbolo: querer reduzir o símbolo é tão excessivo quanto obstinar-se 

a ver apenas a letra. E preciso que o símbolo vá procurar o símbolo, é 

preciso que uma língua fale plenamente uma outra língua: é assim, 

finalmente, que a letra da obra é respeitada. Esse desvio que devolve 

afinal o crítico à literatura não é vão: ele permite lutar contra uma 
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dupla ameaça: falar de uma obra expõe, com efeito, a cair numa fala 

nula, seja ela tagarelice ou silêncio, ou numa fala reificadora, que 

imobiliza sob uma letra última o significado que ela acredita ter 

encontrado. Em crítica, a fala justa só é possível se a 

responsabilidade do “intérprete” com relação à obra se identifica à 

responsabilidade do crítico para com sua própria fala. Em face à 

ciência da literatura, mesmo se ele a entrevê, o crítico permanece 

infinitamente desmunido, pois ele não pode dispor da linguagem 

como de um bem ou de um instrumento: ele é aquele que não sabe o 

que fazer da ciência da literatura. Mesmo se lhe definissem essa 

ciência como puramente “expositiva” (e não mais explicativa), ele 

ainda se acharia separado dela: o que ele expõe é a própria 

linguagem, não seu objeto. Entretanto, essa distância não é [pág. 

227] inteiramente deficitária, se ela permite à crítica desenvolver o 

que falta precisamente à ciência e que se poderia chamar numa só 

palavra de: ironia. A ironia não é mais que a pergunta feita à 

linguagem pela linguagem33. O hábito que adquirimos de dar ao 

símbolo um horizonte religioso ou poético nos impede de perceber 

que existe uma ironia dos símbolos, um modo de colocar a 

linguagem em questão pelos excessos aparentes, declarados, da 

linguagem. Em face à pobre ironia voltairiana, produto narcisista de 

uma língua por demais confiante em si própria, pode-se imaginar 

uma outra ironia que, na falta de palavra melhor, chamaremos de 

barroca, porque ela joga com as formas e não com os seres, porque 

ela faz desabrochar a linguagem ao invés de fazê-la minguar34. Por 
                                                                                                                                                                          
455). 
33 Na medida em que há uma certa relação entre o crítico e o romancista, a ironia do crítico (com relação 
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humor que marca, segundo Lukács, René Girard e L. Goldmann o modo como o romancista ultrapassa a 
consciência de seus heróis (Cf. L. Goldmann, “Introduction aux problèmes d’une sociologie du roman”, 
Revue de L’Institut de Sociologie, Bruxelas, 1963, 2, p. 229). — É inútil dizer que essa ironia (ou auto-
ironia) nunca é perceptível aos adversários da nova crítica. 
34 O gongorismo no sentido teórico do termo, comporta sempre um elemento reflexivo; através dos tons 
que podem variar muito, indo da oratória ao simples jogo, a figura excessiva contém uma reflexão sobre a 
linguagem, cuja seriedade é posta à prova. (Cf. Severo Sarduy, “Sur Gongora”, Tel Quel (a sair). N. da T.: 
publicação em espanhol: “Sobre Góngora: la metáfora al cuadrado”, in Escrito sobre un cuerpo, Buenos 
Aires, Editorial Sudamericana, 1969.) 



que seria ela proibida ao crítico? Ela é talvez a única fala séria que 

lhe resta, enquanto o estatuto da ciência e da linguagem não estiver 

bem estabelecido — o que parece ser ainda o caso hoje. A ironia é 

então o que é dado imediatamente ao crítico: não o ver a verdade, 

segundo as palavras de Kafka, mas o ser35, de modo que estejamos 

no direito de pedir-lhe, não: faça-me acreditar no que você diz, mas 

ainda mais: faça-me acreditar em sua decisão de o dizer. 

 

A Leitura 

Resta ainda uma última ilusão à qual se deve renunciar: o 

crítico não pode, de modo algum, substituir o leitor. Em vão ele se 

prevalecerá — ou pedirão a ele que o faça — de emprestar uma voz, 

por [pág. 228] mais respeitosa que seja, à leitura dos outros, de ser 

ele próprio apenas um leitor ao qual outros leitores delegaram a 

expressão de seus próprios sentimentos, em razão de seu saber ou 

de seu julgamento, em suma, de figurar os direitos de uma 

coletividade sobre a obra. Por quê? Porque mesmo que se defina o 

crítico como um leitor que escreve, isto quer dizer que esse leitor 

encontra em seu caminho um temível mediador: a escritura. 

Ora, escrever é de certa forma fraturar o mundo (o livro) e 

refazê-lo. Que se pense aqui no modo profundo e sutil, como de 

hábito, que a Idade Média encontrou para reger as relações do livro 

(tesouro antigo) com aqueles que tinham o encargo de reconduzir 

essa matéria absoluta (absolutamente respeitada) através de uma 

nova fala. Só conhecemos hoje o historiador e o crítico (e ainda 

querem que, indevidamente, os confundamos); a Idade Média tinha 

estabelecido em torno do livro quatro funções distintas: o scriptor 

(que copiava sem nada acrescentar), o compilator (que nunca 

acrescentava coisas suas), o commentator (que só intervinha por si 
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próprio no texto recopiado para o tornar inteligível) e afinal o auctor 

(que dava suas próprias idéias, apoiando-se sempre sobre outras 

autoridades). Tal sistema, estabelecido explicitamente com o único 

fim de ser “fiel” ao texto antigo, único Livro reconhecido (pode-se 

imaginar maior respeito do que o da Idade Média por Aristóteles ou 

Prisciano?), tal sistema produziu entretanto uma “interpretação” da 

Antigüidade que a modernidade apressou-se a recusar e que 

apareceria à nossa crítica “objetiva” como perfeitamente “delirante”. 

É que de fato a visão crítica começa no próprio compilator: não é 

necessário acrescentar coisas suas a um texto para o “deformar”; 

basta citá-lo, isto é, cortá-lo: um novo inteligível nasce 

imediatamente: esse inteligível pode ser mais ou menos aceito: de 

qualquer modo é constituído. O crítico não é outra coisa senão um 

commentator, mas ele o é plenamente (e isto basta para o expor): pois 

por um lado é um transmissor, reconduz uma matéria passada (que 

freqüentemente precisa disso: pois afinal Racino não tem uma certa 

dívida para com Georges Poulet, Verlaine [pág. 229] para com Jean-

Pierre Richard?36); e por outro lado é um operador, redistribui os 

elementos da obra de modo a lhe dar uma certa inteligência, isto é, 

uma certa distância. 

Outra separação entre o leitor e o crítico: enquanto não se sabe 

como um leitor fala a um livro, o crítico, este, é obrigado a tomar um 

certo “tom”, e esse tom, em fim de contas, só pode ser afirmativo. O 

crítico pode duvidar e sofrer em si mesmo de mil maneiras e acerca 

de pontos imperceptíveis ao mais malévolo dos censores, ele só pode 

finalmente recorrer a uma escritura plena, isto é, assertiva. É 

irrisório pretender esquivar o ato da instituição que funda toda 

escritura por protestos de modéstia, de dúvida ou de prudência: são 

esses signos codificados, como os outros: nada podem garantir. A 

escritura declara, e é nisso que ela é escritura. Como poderia a 
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crítica ser interrogativa, optativa ou dubitativa, sem má-fé, já que ela 

é escritura e escrever é precisamente encontrar o risco apofântico, a 

alternativa inelutável do verdadeiro/falso? O que diz o dogmatismo 

da escritura, se ele existe, é um engajamento, não uma certeza ou 

uma auto-suficiência: não é nada mais do que um ato, esse pouco de 

ato que subsiste na escritura. 

Assim “tocar” um texto, não com os olhos, mas com a escritura, 

coloca entre a crítica e a leitura um abismo, que é o mesmo que toda 

significação coloca entre sua margem significante e sua margem 

significada. Pois sobre o sentido que a leitura dá à obra, como sobre 

o significado, ninguém no mundo sabe algo, talvez porque esse 

sentido, sendo o desejo, se estabelece para além do código da língua. 

Somente a leitura ama a obra, entretém com ela uma relação de 

desejo. Ler é desejar a obra, é querer ser a obra, é recusar duplicar a 

obra fora de qualquer outra fala que não seja a própria fala da obra: 

o único comentário que poderia produzir um puro leitor, e que 

continuaria sendo tal, é o pasticho (como o indicaria o exemplo de 

Proust, amador de leituras e de pastichos). Passar da leitura à crítica 

é mudar de desejo, é desejar não mais a obra mas sua própria 

linguagem. Mas por isso [pág. 230] mesmo, é devolver a obra ao 

desejo da escritura, do qual ela saíra. Assim gira a palavra em torno 

do livro: ler, escrever: de um desejo a outro vai toda a literatura. 

Quantos escritores só escreveram por ter lido? Quantos críticos só 

leram para escrever? Eles aproximaram as duas margens do livro, as 

duas faces do signo, para que surgisse apenas uma fala. A crítica é 

apenas um momento dessa história na qual entramos e que nos 

conduz à unidade — à verdade da escritura. [pág. 231] 
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