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“A arte é tudo – tudo o resto é nada. 

 Só um livro é capaz de fazer a eternidade de um povo.” 

Eça de Queirós, Notas Contemporâneas, p. 110. 
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Introdução 

 

Quando em Julho de 1887 Eça de Queirós envia ao secretário da Academia Real 

das Ciências, Latino Coelho, os dois exemplares d’A Relíquia, necessários para 

concorrer ao prémio literário D. Luís, estava longe de imaginar que a sua obra fosse 

preterida em favor do drama O Duque de Viseu, de Henrique Lopes de Mendonça – 

obra menor da segunda metade do século XIX português, rapidamente esquecida, 

mesmo por aqueles que a leram. 

Destino semelhante (mas por razões diferentes) teve A Mensagem, de 

Fernando Pessoa, em 1934. Com efeito, aquele que é considerado um dos grandes 

nomes da história da poesia lusófona1 não obteve o primeiro prémio do Secretariado 

Nacional de Propaganda, por razões de natureza formal, designadamente a extensão 

do livro. 

Dos dois casos supracitados decorrem duas primeiras perguntas: a) será a tão 

proclamada “objectividade” da crítica apenas um mito? b) para que serve, afinal, a 

crítica? 

Se não há certezas ou convergência dentro da própria crítica quanto às 

questões apresentadas, há, pelo menos, uma conclusão óbvia a retirar da sua 

natureza, que decorre destes dois exemplos, e que tem, obviamente, que ver com os 

problemas e riscos inerentes à actividade da crítica literária. Referimo-nos à 

dificuldade de destrinçar o que é transitório do que é duradouro. A título de exemplo, 

leia-se o que Vasco Graça Moura refere acerca deste assunto: 

Penso que de um júri deve sair uma resultante maioria de critérios de qualidade tão isentos 

quanto possível, por muito personalizada que seja a sua adopção, no quadro inevitável da falibilidade 

das coisas humanas. Porque, se pode dizer-se que todo o júri aspira, de algum modo, a antecipar a 

história, também é verdade que nunca pode ignorar o risco de ser por ela desmentido com maior ou 

menor velocidade. 
2
 

  Por outras palvras, se, por um lado, as academias e prémios literários são 

instrumentos de afirmação institucional da literatura, por outro, podem funcionar (e 

muitas vezes funcionam!) como factores de descrédito, quer perante o meio literário 

em que se inserem quer perante o leitor comum.  

Com efeito, a crítica é mais conhecida junto do grande público pelos seus erros 

de julgamento e omissões do que pelo acerto das suas análises. Pensemos, 

nomeadamente, em Sainte-Beuve – figura prestigiada, em França e não só –, que 

                                                           
1
 Cf. Harold Bloom, O Cânone Ocidental, Lisboa, 1997. 

2
 Vasco Graça Moura, Várias Vozes, Lisboa, 1987, pp.229-230. 
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marcou indelevelmente a segunda metade do século XIX literário, e que é hoje mais 

conhecido pelos seus falhanços, por não se ter apercebido da dimensão de 

personalidades literárias como, por exemplo, Stendhal, Balzac ou Baudelaire.  

Sainte-Beuve pode ser um dos maiores representantes do desacerto da crítica, 

mas não é, seguramente, o único. A própria história da crítica tem sido construída 

sobre um rol de obras e autores, hoje considerados canónicos, que foram pura e 

simplesmente ignorados ou até mesmo desprezados pela mesma crítica que hoje 

reclama para eles um lugar no Panteão Nacional. A passagem seguinte parece-nos 

respresentativa do que acabámos de afirmar:  

A mais patente lição que nos dá a sua história é precisamente o facto de os mais famosos 

críticos se celebrizarem infaustamente pelos tremendos erros cometidos ao julgar alguns dos seus 

contemporâneos que mais celebridade viriam a adquirir.
3
 

Com efeito, quando lemos as críticas a Flaubert, Pessoa ou Proust, feitas pelos 

seus contemporâneos, verificamos que, muitas vezes, as obras destes mesmos autores 

foram objecto de total incompreensão, tendo a crítica, pelo contrário, valorizado 

outros escritores, hoje relegados para segundo plano ou até mesmo esquecidos.  

Assim, e a partir desta constatação, outras questões se levantam: o desacerto 

da crítica condena-a à irrealidade e à insignificância? Se não é o caso, qual deve ser a 

sua função? Ou ainda, a formulação que está na base de todas as outras: o que é a 

crítica?  

Destas e doutras questões, que com elas se relacionam, se ocupará o presente 

trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Adolfo Casais Monteiro, Clareza e Mistério da Crítica, Rio de Janeiro, 1961, p. 50 
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A Crítica Tradicional 

 

Comecemos por colocar no centro da discussão a questão que serve de ponto 

de partida para esta reflexão: o que é a crítica? Por se tratar de uma definição algo 

complexa, com várias ramificações, julgamos ser pertinente dividir a presente análise 

em dois grandes momentos: antes e depois do advento da chamada “Arte Moderna”.  

Houve, efectivamente, um período de alguma estabilidade e segurança no seio 

da crítica literária: a época da “boa consciência crítica”, como lhe chamou Eduardo 

Lourenço.  A denominada “Crítica Tradicional” foi a era do crítico, o período áureo das 

academias, em que sustentadas pelos conceitos de imparcialidade e objectividade – 

dogmas sobre os quais assentava a consciência judicativa da sua análise – aprovavam 

ou condenavam as obras sobre a quais recaía o seu olhar. Era, essencialmente, através 

de discursos impositivos, de cariz normativo ou de fundamento ético que as academias 

julgavam – à guisa de tribunal – a única actividade que garantia a sua existência: a 

criação artística. Efectivamente, os séculos em que a crítica avaliou sem ser avaliada 

deram-lhe a ilusão de uma superioridade que não possuía nem podia possuir, pois 

sempre dependeu da obra para poder existir. As academias, enquanto instituição, 

pouco mais faziam do que ditar os seus critérios e valores a um público que as ouvia e 

lia sem questionar a sua alegada legitimidade ou a sua competência. Atente-se no 

seguinte excerto: 

Desde que uma Academia existe, qual é, no fundo, a sua missão? Evidentemente constituir um 

directório intelectual que mantenha na literatura o gosto impecável, a delicadeza, a finura do tom 

sóbrio, as purezas de forma, o decoroso comedimento, todas as qualidades de distinção, de proporção e 

de ordem. Daqui se deduz logo que as Academias devem ter uma regra, uma medida, uma poética, 

dentro da qual seja o seu encargo fazer entrar, pelo exemplo e pela autoridade, toda a produção do seu 

tempo. E simultaneamente se depreende que elas devem condenar, como tribunal intransigente, toda a 

obra que, brotando do vigor inventivo de um temperamento indisciplinado, se apresente em revolta 

contra essa poética, revestida para os que têm o privilégio de a conservar, da sacrossantidade duma 

escritura.
4   

 É precisamente esta ideia de crítica que Eduardo Lourenço rejeita de forma 

veemente num dos seus artigos, quando compara a relação do crítico tradicional com 

a literatura à do marajá caçando o tigre real do alto da torre segura do elefante5; ou 

seja, é a situação de um grupo privilegiado que sempre se julgou munido de verdades 

e certezas que não podia sequer possuir (e por isso estaria mais próximo do 

charlatanismo do que da seriedade e honestidade intelectual que procurava imprimir 

aos seus discursos), pois a linguagem literária, da qual dependia, não lhe podia 

                                                           
4
 Eça de Queirós, “A Academia e a Literatura”, in Notas Contemporâneas, s/d., pp. 134-135. 

5
 Cf. Eduardo Lourenço, O Canto do Signo, Lisboa, 1994 
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oferecer outra coisa que não fosse sugestões de leitura ou ambiguidades de sentido; 

em suma, uma actividade que durante séculos abusou dos seus poderes, protegida por 

uma aura de conhecimento que nunca foi constestada. Eduardo Lourenço chamou-lhe 

“o estatuto ilusório” do discurso crítico6, sendo precisamente isto que precisava de ser 

denunciado e exposto ao ridículo, a fim de dar origem a algo, que, na sua opinião, 

poderia trazer credibilidade a um ofício que há muito não a tinha. É desta forma que o 

ensaísta, num dos seus artigos, declara a morte não da crítica literária, mas de uma 

actividade que procurou sempre dar a ilusão de que era ela que se antecipava às 

inovações que ocorriam no campo literário, enganando-se a si própria e a uma 

sociedade que, ao abdicar do seu pensamento e do seu juízo crítico, abdicara também 

da sua própria dignidade humana: 

A crítica morre por assim dizer às suas próprias mãos. No fundo é menos a impotência que deve ser-lhe 

censurada que o abuso de poderes. […] O que a condena é o facto de essa cegueira se fazer passar a 

seus olhos por um acto de lucidez. Ora tal fenómeno só pode produzir-se quando a crítica e o crítico se 

atribuem uma realidade que não podem possuir. O que é grave não é recusar Kandinsky ou Pessoa ou 

Schönberg ou qualquer pretendente a criador. […] O que é grave é fazê-lo afirmando referir-se a esse 

ídolo que é a “Crítica” na qualidade mágica de “Crítico”. […] Viste a crítica? Leste a crítica? A crítica disse 

bem, a crítica disse mal, a crítica não se referiu, etc., etc. Tal é a linguagem quotidiana, não dos leitores 

inocentes, os melhores ou que o podem ainda ser, mas dos que se crêem obrigados a seguir a vida 

literária através da mastigação alheia imaginando que os alimentará melhor que a sua própria. Mal 

sabem que através dessa linguagem e dessa rotina na aparência inocente dão vida a um animal 

fantástico por conta do qual abdicam, sem se darem conta, daquilo que faz a sua dignidade humana e é 

o juízo próprio diante da obra alheia.
7   

Ao recuarmos no tempo, até ao período da “boa consciência crítica”, como 

referiu Eduardo Lourenço, encontramos a chamada “Crítica Tradicional” no seu auge, 

numa época em que o crítico era uma espécie de sibila, respeitado e admirado (em 

alguns casos, em grau superior à própria obra sobre a qual se pronunciava) por uma 

sociedade que olhava para ele não apenas como o detentor de autoridade intelectual 

para se pronunciar sobre a criação artística, mas, sobretudo, como a entidade que 

detinha a verdade absoluta sobre o sentido da obra. Ora, foi precisamente esta ideia 

de tribunal de valor, esta espécie de autismo em que a crítica viveu durante séculos, 

julgando-se, por vezes, superior à própria obra e detentora de um poder que não 

possuía, que condenou a crítica tradicional e que, por isso mesmo, a colocava mais 

próxima da impostura do que do ofício de lucidez de que se arrogava. É isso que 

Eduardo Lourenço refere, quando denuncia um discurso que, quando é modesto, está 

no auge da sua cegueira: 

As reservas de estilo, as flores inumeráveis da retórica da modéstia que a acompanham, 

acentuam mais ainda o carácter irreal da função crítica. Os mais violentos dogmáticos do nosso 

                                                           
6
 Idem, ibidem, p. 21. 

7
 Id., ibid., p. 17. 
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panorama “crítico” enxameiam a sua prosa de “talvezes”, de “eu não diria” e outras flores do género, 

pensando assim obedecer ao famoso “espírito crítico”. É nesse momento exacto que eles estão em 

plena cegueira.
8
   

A partir desta citação, constatamos que a velha crítica não podia estar mais 

longe daquilo que para E. Lourenço devia ser a sua única definição razoável: a 

consciência efectiva de limites, no sentido kantiano do termo. Mas uma consciência 

dos limites da crítica, não da obra. Tal reconhecimento implicaria, para além de uma 

deslocação do sentido da palavra crítica, a tomada de consciência de que é o crítico 

que se encontra numa posição subalterna em relação à obra, pois depende dela para 

existir, e não o contrário, como em muitos casos as academias fizeram crer; isto é, é a 

obra que ilumina, avalia ou julga o crítico e que, em última análise, lhe “dá vida”, 

determinando a forma como este será lembrado pelas gerações futuras, como vimos 

no início deste trabalho, com o exemplo de Sainte-Beuve. Assim, o estatuto de tribunal 

de valor que a crítica inventara para si mesma e no qual cristalizara o seu discurso 

anacrónico morreu definitivamente. A Crítica Tradicional devia ter percebido o 

descrédito a que estava destinada quando se levantaram as primeiras vozes dentro da 

própria crítica contra o absurdo da sua situação. Tal não aconteceu.9 Bem pelo 

contrário, a cegueira em que esta se encontrava só fez acentuar ainda mais a sua 

própria irrelevância, ao demorar primeiro a perceber e depois a admitir que ninguém é 

senhor ou juiz da palavra humana, e que a “objectividade” de que falava não pode 

existir numa actividade que procura definir-se pela relação que estabelece com um 

objecto que não possui essa qualidade. Vale a pena evocar as palavras de Eduardo 

Prado Coelho a propósito desta matéria: 

Donde, a obra é apenas “linguagem em luta consigo mesma, quer dizer, com a sua imediata 

relação ao real”. E esta luta, que é a dilacerada aventura das Obras enquanto aventura da Imaginação, é 

uma realidade sem exterior, e, portanto, ferozmente relutante a qualquer tentativa para a julgar de fora 

(postura predilecta da crítica tradicional).
10

      

 Desta crise, porém, surgiu não a morte nem a irrelevância da crítica, como 

referimos anteriormente, mas a necessidade de algo novo, algo completamente 

diferente, a crítica que nunca existiu: 

 É da sua morte que nasce o novo rei, a nova maneira de viver ou conviver com as criações 

humanas e a que será bom encontrar um nome melhor do que Crítica pois a esta uma insanável 

suficiência parece acompanhá-la.
11

 

                                                           
8
 Id., ibid., p. 19. 

9
 Recorde-se a violência das críticas de que Roland Barthes foi alvo em França, nomeadamente por parte 

de Raymond Picard.  

10
 Eduardo Prado Coelho, A Mecânica dos Fluidos: Literatura, Cinema, Teoria, Lisboa, 1984, p. 272. 

11
 Eduardo Lourenço, Op., cit., p. 19. 
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Da consciência desta “insanável suficiência”, para a qual o contributo da Arte 

Moderna foi absolutamente decisivo, nasceria a “Nouvelle Critique”.   

 

 

A Nova Crítica 

 

Como ficou dito anteriormente, a arte moderna foi a pedrada que estilhaçou o 

que restava da boa consciência da velha crítica, o sismo que, nas palavras de Eduardo 

Prado Coelho, provocou a ruptura definitiva com o passado, criando um abismo entre 

uma ideia de discurso crítico absolutamente nova e “o espaço da linguagem média, 

feita do sentido único, bom senso ou senso comum, através do qual o crítico se 

habituara a dialogar com uma figura central do seu imaginário: o leitor comum.12 

Neste sentido, a arte moderna não significou apenas a desintegração de todas 

as noções tidas como fundamentais até ao seu aparecimento. Na verdade, este 

“acontecimento” deu origem ao período mais fecundo da história da crítica. Dos 

intensos debates que se seguiram, surgiram alguns dos mais importantes artigos e 

ensaios acerca daquela que ainda é uma das maiores questões da crítica: qual deve ser 

o papel do crítico? Da discussão, emergiram vários nomes. Em Portugal destacaram-se, 

entre outros, Adolfo Casais Monteiro, Eduardo Lourenço e Eduardo Prado Coelho; em 

França, a discussão centrou-se sobretudo em Roland Barthes. 

Comecemos por Adolfo Casais Monteiro. O que nos diz este ensaísta acerca do 

papel do crítico? Para ele, ao contrário da velha crítica, que se regia por uma tradição 

de formas, a nova crítica deve procurar uma tradição de essências, ou seja, o crítico 

preocupou-se sempre com aquilo que era exterior à arte: a forma; a nova crítica deve 

buscar apenas a essência, uma vez que nem as formas nem os estilos são a verdadeira 

raiz da arte, porque, na sua opinião, esta provém do espírito. Mas como se desenvolve 

esse processo de análise? 

Segundo Adolfo Casais Monteiro não existe um sistema, ou se preferirmos, 

uma chave universal da crítica, e esta nada tem a ganhar com a ambicionada “clareza 

científica” do seu discurso. Para ele, a denominada “objectividade” da crítica é, de 

facto, um mito. A crítica deve ser a busca de respostas em função de objectos 

concretos e não meras aplicações a partir de um modelo previamente estabelecido, 

como se pode constatar a partir desta breve passagem:  

                                                           
12

 Eduardo Prado Coelho, Op., cit., p. 265. 
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Verificamos, sim, que o crítico não pode exercer igualmente as suas faculdades sobre qualquer obra, 

independentemente das relações de tempo e de geração que existem entre ele e ela.[…] Precisamente 

porque tudo depende de uma relação, e não dum aboluto.
13  

Daqui decorre que, não havendo um modelo de avaliação exterior ao objecto 

de análise da crítica, a esta não lhe resta outra alternativa que não seja assumir a 

subjectividade da sua natureza, o que nos leva ao ponto central da concepção de 

crítica em Adolfo Casais Monteiro: a parcialidade do crítico. 

Assim, e uma vez declarada a inexistência da tão proclamada objectividade, 

constata-se que a função do crítico não consiste propriamente em não errar. Com 

efeito, o seu papel é bem diferente. A função do crítico é, em primeiro lugar, de tipo 

histórico, tem de ser capaz de reconhecer na obra um “acontecimento”. Não se trata 

de apontar defeitos, como tantas vezes acontecia na crítica tradicional. O único valor 

definitivo é o da transformação, o da renovação ou revolução. Daqui decorre que cabe 

ao crítico mostrar à sociedade que não há arte – seja qual for a sua manifestação 

artística – fora da história. É desta forma que ele se torna o “porta-voz” das 

revoluções, sendo este o programa que Adolfo Casais Monteiro propõe para a crítica, 

ou seja, apoiar a ruptura com os modelos do passado, chamando a atenção para as 

renovações no campo da arte. É esta a mais nobre função da crítica, para a qual a sua 

parcialidade é absolutamente fundamental. De facto, é esta a sua função, sendo a sua 

primeira obrigação apoiar os autores seus contemporâneos, particularmente aqueles 

que, pela sua originalidade, venham acrescentar algo de novo, enriquecendo ou 

rejuvenescendo a arte em todas as suas manifestações. Deste ponto de vista, o crítico 

é também um artista, não só por ser ele próprio um actor, isto é, um agente da 

história, mas sobretudo pelas qualidades necessárias ao seu ofício, qualidades essas 

que o tornam também ele um artista criador: 

A verdade é que o espírito crítico depende, tal como a própria arte, de qualidades (chamemos-

lhe assim) que não cabem dentro do conceito de razão que devemos à filosofia racionalista. O crítico é, 

de facto, um artista, é também um artista, e de certo modo um artista criador.
14

 

 Foi esta a contribuição de Adolfo Casais Monteiro para a discussão levada a 

cabo no seio da crítica moderna. Todavia, como afirmámos anteriormente, do intenso 

debate que se seguiu, outras opiniões e outros nomes surgiram no panorama literário 

português, entre os quais importa destacar Eduardo Lourenço. Vejamos como ele 

encara o papel da nova crítica. 

Se para Adolfo Casais Monteiro, o crítico, enquanto artista criador, devia fazer 

parte das revoluções, contribuindo para alterar os sistemas de valor, para Eduardo 

Lourenço o discurso da crítica deve ser outro. Com efeito, para aquele que foi o grande 
                                                           
13

 Adolfo Casais Monteiro, Op., cit., pp. 50-51. 

14
 Idem, ibidem, p. 52. 
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pólo inspirador da nova crítica em Portugal, toda a obra necessita, como ele próprio 

referiu, de um “olhar implícito de aprovação”, e desse olhar crítico, que surge da 

desconfiança da obra em relação à si própria, nasce a crítica.  

Ao tornar-se crítica da velha crítica, e portanto, metacrítica, Eduardo Lourenço 

situa a nova crítica próxima do conceito de criação, chamando-lhe “criação sobre a 

criação”. Não podendo ser glosa ou perífrase da obra, pois esta é de natureza 

equívoca, metafórica ou simbólica, a crítica apenas pode dar forma à necessidade de 

existir que constitui o ser da obra. Por outras palavras, o texto literário é em si mesmo 

um espectro, precisando do olhar crítico para que este lhe confira realidade. Por seu 

turno, a crítica literária, não tendo realidade fora da literatura, torna-se o espelho de 

um jogo de espelhos, como lhe chamou Eduardo Lourenço, ou “sombra de uma 

sombra, dada a irrealidade nómada da literatura”15, na designação de Eduardo Prado 

Coelho. Esta relação é, na verdade, uma batalha, um combate de parte a parte pelo 

reconhecimento, pelo direito à realidade. Todavia, é precisamente esta relação com a 

criação, esta deslocação da linguagem dentro do jogo de espelhos ou de sombras que 

toda a linguagem é, que confere à crítica o seu estatuto de literatura.  

Pela revolução que estas formulações representam em si mesmas se percebe a 

importância de Eduardo Lourenço para a renovação do discurso crítico em Portugal, 

sobretudo no meio universitário, situação para a qual muito contribuíram os seus 

artigos, nomeadamente o já referenciado “Ficção e Realidade da Crítica Literária”, de 

1957, e o inovador “Da Criação Como Crítica à Crítica Como Criação”, de 1975. Mas 

qual a diferença entre um e outro? Que acontecimento os separa? Precisamente, a 

discussão que teve lugar em França, a que Eduardo Lourenço assistiu, e que deram 

origem aos famosos ensaios de Roland Barthes.  

*** 

Protagonista de uma acesa polémica entre a velha crítica francesa e o 

movimento estruturalista associado à denominada “nouvelle critique”, Roland Barthes 

travou, durante a década de sessenta, duras batalhas, na imprensa e não só, pela 

afirmação das suas ideias. Assim, e da resposta aos violentos ataques de que foi alvo 

na imprensa, nasceu o livro Crítica e Verdade, importante obra que deixará para 

sempre exposto o abismo que separa a “nouvelle critique” dos lugares comuns a que 

se habituara a velha crítica e dos quais esta não estava disposta a abdicar. Mas o que 

diz R. Barthes neste livro? Em que consiste a revolução do discurso que fez despoletar 

                                                           
15

 Eduardo Prado Coelho, Op., cit., p. 273. 
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os ferozes ataques da velha crítica (por vezes, ad hominem), e  que se deram primeiro 

em França e depois no meio literário português16?  

Roland Barthes começa por referir, na segunda parte desta sua importante 

obra, que, desde Mallarmé, se vinha operando uma mudança na literatura. Essa 

mudança ou transformação consistiu numa interpenetração ou unificação da poética e 

da crítica, ou seja, aquilo que antigamente se constituía como a dupla função da 

escrita. Daqui decorre uma primeira conclusão: “uma mesma linguagem tende a 

circular por dentro de toda a literatura e até por detrás de si prórpria […] já não há 

poetas nem romancistas: já não há senão uma escrita”.17 Ou como o afirmou noutra 

obra: “Cheguei a uma altura em que, como que atacado por uma surdez progressiva, 

não ouço senão um som: o da língua e o do discurso misturados”18. Isto implica uma 

mudança significativa no antigo estatuto do escritor. Com efeito, este não mais poderá 

ser definido por uma função ou valor, mas apenas por uma consciência de fala. É neste 

preciso ponto que crítico e escritor se encontram, uma vez que ambos possuem o 

mesmo objecto: a linguagem. 

Não é só o estatuto do escritor que sofre esta mudança. Esta dá-se (e 

fortemente!) também no discurso a que a crítica estava habituada. É esta concepção 

de crítica enquanto acto de escrita plena que marca um ponto de não retorno, uma 

viragem na história da crítica e que visa, em última análise, a institucionalização da 

subjectividade. Segundo R. Barthes, esta noção de subjectividade sem sujeito é o que 

confere a eternidade a uma obra: “uma obra é “eterna” não porque imponha um 

sentido único a homens diferentes, mas porque sugere sentidos diferentes a um 

homem único19. Especificando, “a obra contém simultaneamente vários sentidos, pela 

sua estrutura e não por um defeito daqueles que a lêem”20. É aqui que a “nouvelle 

critique” e o estruturalismo a ela associado marcam claramente a fronteira com o 

                                                           
16

 “Tal processo é particularmente legível no confronto extremamente brutal que entre nós se travou 

entre a crítica tradicional (corajosamente protagonizada por Gaspar Simões) e todos aqueles que se 

diziam situar (ou eram empurrados para) no espaço da “nouvelle critique”. A violência da ruptura 

regista-se sobretudo no modo como Gaspar Simões se recusa a conhecer o que ele, já em 1969 (veja-se 

Crítica V, Críticos e ensaístas contemporâneos – 1942-1979, p. 90), designa como “a vasta caravana da 

crítica literária francesa”. Todas as referências têm um valor estritamente anedótico (Gaspar Simões 

gosta de converter o Roland em Rolando ou Rolão, por exemplo…), todos os enleios com a terminologia 

técnica evidenciam um total desconhecimento dos seus valores, todas as caracterizações são 

integralmente absurdas.” Eduardo Prado Coelho, Op.,cit., pp. 265-266.   

17
 Roland Barthes, Crítica e Verdade, Lisboa, 2007, p. 44. 

18
 Roland Barthes, Lição, Lisboa, 2007, p. 26. 

19
 Roland Barthes, Op., cit., p. 49. 

20
 Idem, ibidem, p.48. 
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passado. Por outras palavras, não é tanto a pluralidade dos sentidos da obra que 

interessa à nova crítica, mas o espaço onde eles se produzem: o vazio que tudo 

permite. Daqui decorre que o importante não são as significações mas os processos ou 

as técnicas de significar, isto é, as regras de funcionamento desta “máquina 

semântica” de produzir significados.  

Para Barthes, no âmago desta nova crítica está um desejo pela linguagem, 

aquilo que move o crítico: o desejo de escrever. Com efeito, o prazer que o crítico 

encontrou ao escrever sobre a obra foi exactamente o que levou o autor a escrever: o 

desejo da escrita. É precisamente aqui que se opera a mudança no estatuto do crítico: 

este “transformou-se” no próprio leitor que num dado momento foi contaminado por 

aquilo que deu origem à obra: 

Passar da leitura à crítica é mudar de desejo, é deixar de desejar a obra para desejar a própria 

linguagem. Mas, pelo mesmo acto, é também remeter a obra para o desejo da escrita, que a gerou. 

Assim gira a fala em torno do livro: ler, escrever, de um desejo para o outro caminha toda a leitura. 

Quantos escritores não escreveram por terem lido? Quantos críticos não leram para escrever? 

Aproximaram os dois bordos do livro, as duas faces do signo, para que daí saísse uma só fala. A crítica é 

apenas um momento dessa história em que entramos e que nos conduz à unidade – à verdade da 

escrita.
21

 

Apesar da sua proximidade ideológica com o estruturalismo de Barthes, não 

encontramos em Eduardo Lourenço esta formulação, esta concepção sobre a qual 

assenta grande parte da crítica nova, ou seja, aquilo que move quem escreve. Será 

talvez esta a principal diferença entre estes dois discursos críticos e aquilo que 

indelevelmente separa os dois maiores teorizadores da “nouvelle critique” em França 

e Portugal. 

 

 

Considerações Finais 

 

Ao longo do presente trabalho, procurámos dar conta das questões essenciais 

associadas à crítica. Com efeito, se as respostas têm sido bastante diversas, 

constatamos que as perguntas permaneceram sempre as mesmas: o que é a crítica? 

Qual deve ser a sua função ou estatuto? Apesar de todas as mudanças que ocorreram 

nesta área, sobretudo no século XX, continuamos ainda longe de uma resposta 

definitiva. 

                                                           
21

 Id., ibid., p.74. 
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No entanto, não seria justo nem intelectualmente honesto ignorar o muito que, 

desde então, se fez no campo da crítica. De facto, e apesar da “nouvelle critique” não 

ter tido no nosso país o impacto que teve, por exemplo, em França, não há dúvida de 

que o pensamento e o discurso associados à crítica nunca mais foram os mesmos. 

Neste sentido, houve mesmo um momento antes e outro depois do aparecimento da 

chamada “Arte Moderna”. Constatamos que, apesar do nosso endémico atraso nas 

ciências humanas, da escassez de trabalhos teóricos e estudos críticos – factores que 

contribuíram sobremaneira para a pobreza do nosso debate nas décadas de sessenta e 

setenta do século passado –, a renovação que se operou foi  extremamente profícua, 

sobretudo, no que ao meio universitário diz respeito. A introdução das primeiras 

referências ao formalismo russo e ao new criticism vieram alterar para sempre os 

programas e os autores associados às cadeiras de Teoria da Literatura.  

Todavia, os tempos são outros, e os desafios que a crítica enfrenta hoje são 

bem maiores. A “nouvelle critique” e o estruturalismo tiveram a sua importância para 

as renovações que se operaram no seio da própria crítica, mas como António 

Guerreiro referiu num artigo de opinião, a crítica foi desviada por caminhos ínvios, 

sendo hoje a actualidade literária “uma construção não apenas dos jornais mas de 

editores, agentes, livrarias e todas as instâncias da indústria editorial.22 Com efeito, os 

combates literários ou ideológicos de outrora desapareceram ou transferiram-se para 

o mercado, e o crítico e o intelectual foram substituídos pelos mediadores culturais e 

pelos profissionais da opinião, respectivamente.  

A crítica precisa de se reinventar sob pena de desaparecer definitivamente. Se 

no caso da velha crítica era a sua credibilidade que estava em causa, hoje em dia é a 

sua própria sobrevivencia: 

A velha função social e de orientação que a crítica teve perdeu-se quando deixou de existir a sociedade 

cultural e literária vital e reactiva (com os seus debates, as suas polémicas, etc.) que constitui a própria 

condição de possibilidade da crítica.
23

 

Estamos, portanto, perante uma crise – institucional, de valores e de 

referências – em que nem a Universidade está a salvo. Desconhecemos ainda as 

dimensões e as implicações da mesma, mas sabemos que será, talvez, a maior que a 

crítica alguma vez teve de enfrentar ao longo da sua existência. A este propósito, 

atente-se nas palavras de Carlos Reis: 

Acontece que o peso institucional da teoria não é já o que era e a diversificação a que aludi 

indicia uma fragmentação do campo teórico que tem que ver também com essa perda de peso 

institucional – quer dizer: sobretudo de peso académico. O que parece sugerir o princípio de uma crise, 

envolvendo também o movimento de “resistência à teoria” de que falou Paul de Man; crise que, como 

                                                           
22

 António Guerreiro, “Notícias da Crítica”, Expresso – Única, 23 de Outubro de 2010, p. 40. 

23
 Idem, ibidem, p. 40. 
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tal, não é ainda o fim da teoria, mas talvez o seu recuo para aquém da posição de autoridade em que a 

encontrámos instalada, nos últimos trinta anos.
24

 

 À guisa de conclusão, transcrevemos as palavras de Eduardo Lourenço, que, na 

nossa opinião, se aplicam na íntegra aos tempos em que vivemos, e que, precisamente 

por isso, nunca foi tão importante recordá-las para manter viva uma luz de esperança 

no futuro: 

Num mundo onde o arbítrio coabita com a mais cega tirania, o velho propósito da crítica de 

encaminhar os homens para as fontes verdadeiras não pode perder-se. De certo modo jamais foi tão 

urgente distinguir o trigo do joio, a obra digna da humanidade da imagem degradada e degradante.
25
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 Carlos Reis, O Conhecimento da Literatura, Introdução aos Estudos Literários, Coimbra, 2008, p. 14. 

25
 Eduardo Lourenço, Op., cit., p. 22. 
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