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En.raí.rta e Crítico Literário. 

Dada a natureza dessa palestra despretenciosa e didática 
e considerando a vastidão dos tópicos anunciados, tudo terá 

que ser muito sucinto e objetivo. 

Embora a idéia de "Crítica" venha do século V a.C., a 

palavra só se consagra no século XVII da nossa era. 

Numa ampla e abrangente definição, Crítica seria a apre

ciação ou valorização consciente de uma obra literária, segundo 

o gosto pessoal do crítico (a crítica impressionista), ou segundo 
as idéias estéticas dominantes (a crítica filosófico-social), ou 

segundo a estrutura da própria obra e o seu modo-de-ser (es

truturalismo, fenomenologismo) ou segundo o modo de receber 
o leitor a obra (hermenêutica, crítica de recepção). 

A Crítica tem variado através de uma gama enorme de 

sentidos: desde achar apenas falhas até "distinguir beleza" na 

obra literária. Para Browning, por exemplo, seria "distinguir 

beleza", para I. A. Richards: "O crítico tem que exercer o 
papel de juiz de valores". Para J.E. Spingarn: "A única tarefa 
da Crítica é responder: que quis expressar o artista e até que 
ponto logrou fazê-lo". Ortega Y. Gasset, em sua Estética de 
la Razón V ital, afirma: Veo en la crítica un fervoroso esfuerzo 
para potenciar la obra elegida". 

Alceu Amoroso Lima- Tristão de Ataíde- um militante 
da Crítica Literária no Brasil, aponta as modalidades de crítica 
aplicada à literatura, a partir do conceito de que" Toda Crítica 
supõe uma filosofia da vida". Para ele, nesse caso, literatura é 
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entendida no sentido restrito, segundo o conceito moderno, 
de prosa de ficção e poesia. 

Enumera oito modalidades de Crítica, quatro inferiores 

e quatro superiores: 

As quatro inferiores, condenáveis por parciais, são: a 
crítica eclética, a que não parte de uma orientação definida, 
permanecendo na superfície das obras, nos caprichos do mo
mento, na facilidade de tudo aceitar ou rejeitar de acordo com 
preferências opinativas e ocasionais"; a crítica pessoal, que vê 
os autores e não as obras, que se confunde com o persona
lismo; a crítica partidária, tende a exaltar o grupo, o partido, 
como medida de valor literário; a crítica gramatical, que julga 
de acordo com um padrão de pureza vernacular. 

As quatro modalidades superiores partem de uma fi
losofia de vida, consciente ou inconsciente, incluindo assim 
uma concepção da literatura: a crítica estética, que parte da 

supremacia da arte, como foi o caso do esteticismo do final 
do século XIX; a crítica sociológica que parte da primazia 
absoluta da sociedade (naturalismo, determinismo do século 
XIX) ou do fator econômico (marxismo); a crítica psicológica 
e impressionista, que é a crítica das impressões pessoais e da 
analise inferior; a crítica moralista ou apologé ica, que parte da 
primazia da moral na aferição do valor das obras, no interesse 
da moralidade ou da religião. 

Alceu repele todas essas formas de crítica, por parciais 

e por acentuarem apenas um aspecto da realidade artística. 
Propugna por uma crítica construtiva, integrativa, humanista 
e criadora. 

Já na sua obra Afonso Arinos, de 1922, sugeria uma 
crítica moderna que denominou expressionista, cujo "con
ceito repousa, numa concentração mais profunda no espírito 
das obras, numa função preliminar da alma do crítico com a 
do autor, com a transformação da análise objetiva em síntese 
expressiva, na individualização do juízo estético. 

- Afrânio Coutinho estudou dois tipos de Crítica: a in
trínseca, que estuda tema, estilo, imagens, personagens, enredo, 
métrica, rima e cenário, e a extrínseca, que estuda o autor, o 
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meio social, o meio político, o meto econômico, o meto geo

gráfico , o meio biológico. 

Para Eduardo Portella, "a crítica literária implica uma 

questão de método" . E prossegue: "Enquanto atividade totali

zante, a crítica implica a investigação, o conhecimento integral 
dos conjuntos significativos".  

Como atividades de interpretação, a hermenêutica vem 

desde a época clássica ateniense até nossos dias. Apresentare

mos sucintamente, com objetivos didáticos, algumas de suas 
características atuais com relação à crítica literária: 

A hermenêutica pode ser definida como uma teoria 

ou filosofia da interpretação do sentido. Surgiu recentemente 

como tema central nas ciências sociais, na filosofia da arte e da 

linguagem e na crítica literária, apesar de sua origem moderna 

remontar aos princípios de século XIX. 

Para Emanuel Carneiro Leão, em seus ensaios "Apren

dendo a pensar", "A investigação hermenêutica se configuraria 
como uma leitura poética. E, ao invés de uma decomposição 

exaustiva e desgastante dos elementos da estruturação textual, 
o crítico trabalharia a partir de dados que, com energia maior, 

mobilizariam todos os outros e pelos quais se filtraria a verdade 

existencial". 
A hermenêutica atual nos faz interessar pela leitura, 

enquanto ato crítico. É o ler que pronuncia a existência, ao 

mobilizar compreensão e interpretação. 

Desde Aristóteles compreender vincula-se a interpretar. 
É no compreender que se fundamenta a interpretação. Assim, 
o homem não interpreta para compreender, mas, por compre
ender, pode interpretar. 

A Literatura Comparada é a história das relações li
terárias internacionais. O compara tis ta se encontra nas fron
teiras, lingüísticas ou internacionais, e acompanha a mudança 
de temas, de idéias de livros ou de sentimentos entre duas ou 

mais literaturas. Seu método de trabalho deve-se adaptar à 

diversidade de suas pesquisas. 
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Em Literatura Comparada realizam-se comparações de 

caráter especial e com finalidade positiva para verificar a filia

ção de uma obra ou de um autor a obras e autores estrangeiros, 
ou de um momento literário, ou de uma literatura interna de um 

país a momentos literários ou a literaturas de outros países. 

V illemain, em 1827, na introdução de um curso na 
Sorbonne, empregou pela primeira vez a expressão: estudo da 
Literatura Comparada. 

Ampere considerava os cursos que realizou de 1830 em 

diante uma "história comparativa das artes e da literatura". A 

forma abreviada: "literatura comparada", segundo Baldensper

ger, se originou de um artigo de Sainte Beun sobre Ampere, 

publicado em 1869. 
Houve antes da Literatura Comparada, a Biologia 

Comparada e o emprego do método comparativo na esfera do 

folclore e da lingüística. E simultaneamente com a Literatura 

Comparada desenvolveu-se o emprego do método comparativo 

no terreno da história das artes plásticas, com resultados que 

nos dão hoje uma visão do esforço humano pela beleza. 

Van Tieghem distingue Literatura Comparada e Litera
tura Geral, restringindo-se a primeira ao estudo das inter-re

lações entre duas literaturas, enquanto a segunda se preocupa 

com os movimentos e estilos que abrangem várias literatu

ras. 
Já Ren� \"X'ellek, em artigo "A Crise da Literatura Com

parada" propugna: "As tentativas de se estabelecer fronteiras 
especiais entra a Literatura Comparada e a Literatura Geral 
devem desaparecer, porque a história literária e as pesquisas 
literárias têm um único objeto de estudo: a literatura". 

São todas opiniões válidas e raciocínios bem funda
mentados que, embora divergentes, nos ensinam a natureza e 

o valor dos vários métodos de estudo. E sobretudo nos levam 

a valorizar a Soberania do Texto. 
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