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Introdução: paradigmas em conflito

No Brasil do início da década de 1940, a crítica literária 

apresentava duas características bastante definidas: ocupava as 

colunas fixas e rodapés dos jornais e de algumas revistas e era 

praticada em geral por profissionais liberais, os chamados ho-

mens de letras, que, formados muitas vezes no autodidatismo, 

escreviam em tom de comentário, num gênero bastante próximo 

ao da crônica.

A crítica literária desse período era obra de indivíduos que 

encaravam a atividade mais como uma missão do que uma 

profissão, cujos principais expoentes eram Álvaro Lins, Alceu 

Amoroso Lima, Sérgio Milliet, Lúcia Miguel Pereira, Sérgio 

Buarque de Holanda e Otto Maria Carpeaux, além do então no-

vato Antonio Candido, que estreia com Brigada ligeira, em 1945.
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Ocorre que, neste momento, o campo da crítica no Brasil 

passa por uma mudança de paradigma, com profundas transfor-

mações, seja em seu funcionamento interno, seja nas relações de 

poder entre os agentes. Os dois aspectos estão ligados ao proces-

so de institucionalização da atividade crítica, que irá deslocar seu 

eixo de atuação da imprensa para a universidade.

Esse processo ocorreu a partir da criação dos cursos de Letras 

no país e se intensificou na segunda metade do século XX, com 

a formação de um grupo de profissionais oriundos do incipiente 

meio universitário, que passam a ser legitimados enquanto crí-

ticos em suas intervenções nos jornais. Deste modo, os críticos 

legítimos serão aqueles que, possuindo uma base de atuação na 

universidade, passam a defender uma atitude crítica distinta da-

quela que era exercida pelos críticos “impressionistas”.

A partir do início da década de 1950, Afrânio Coutinho pas-

sou a fazer verdadeira campanha em favor da crítica enquanto 

disciplina científica, amparado na tese de que a verdadeira críti-

ca literária tinha como ponto de apoio a cátedra e não mais o jor-

nalismo. Não esqueçamos que o momento refletia a influência 

poderosa do New Criticism, de quem Coutinho foi o porta-voz 

no país.

É curioso constatar que a campanha de Coutinho pela renova-

ção da crítica foi feita por meio de artigos publicados na impren-

sa, o que indica que o veículo de difusão permanecia inalterado: 

o que mudava eram os agentes. Sussekind descreve com pro-

priedade os protagonistas desta luta travada no campo literário.

De um lado, os antigos “homens de letras”, que se creem a 

“consciência de todos”, defensores do impressionismo, do auto-

didatismo, da review como exibição de estilo, “aventura da per-

sonalidade”. De outro, uma geração de críticos formados pelas 

faculdades de Filosofia do Rio de Janeiro e de São Paulo, criadas 

respectivamente em 1938 e em 1934 e interessados na especializa-
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ção, na crítica ao personalismo, na pesquisa acadêmica. (Sussekind, 

2002, p.17)

Estamos diante de um embate que coloca em cena dois mo-

delos distintos de atitude crítica, assim como dois critérios de 

validade para o julgamento da obra literária. 

Com efeito, no momento em que um crítico como Otto 

Maria Carpeaux, por exemplo, inicia sua produção no Brasil 

(sua primeira coletânea de críticas publicada no Brasil é A cinza 

do purgatório, de 1942), o campo da crítica literária atravessa um 

período de questionamento com relação à sua própria natureza 

e função. Uma fase de transição que passa da crítica não espe-

cializada, exercida então por profissionais de diversas áreas que 

escrevem para os jornais, ao surgimento dos primeiros críticos 

oriundos da universidade e ligados ao ensino de literatura. Mais 

uma vez recorremos a Sussekind, que descreve com propriedade 

esta passagem do crítico-cronista ao crítico-scholar:

Há, então, dois modelos bem diversos de críticos em disputa, 

que se encontram momentaneamente lado a lado nas páginas da 

imprensa diária. O que se inicia é uma mudança nos critérios 

de validação daqueles que exercem a crítica literária. A “carteira de 

habilitação” em meados dos anos 1940 não é mais a mesma das pri-

meiras décadas deste século. E parece prever um tipo de intelectual 

cuja figura não cabe mais nas funções, até então supervalorizadas, 

do jornalista, do crítico-cronista. (Sussekind, 2002, p.17-18)

Ora, os novos qualificativos para o exercício da crítica pas-

sam, pois, pela órbita da cátedra, ou do ensino de literatura. Se 

o espaço de publicação permanece o mesmo, ou seja, o jornal e 

a revista de circulação ampla, o requisito se modifica; o lugar de 

fala do novo crítico de rodapé será o do professor, e não mais do 

diletante-cronista-jornalista-homem-de-letras.
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Nesse sentido, o antagonismo entre crítica literária e crítica 

universitária pode ser interpretado à luz da imagem usada por 

Zygmunt Bauman quando descreve a passagem das “culturas 

selvagens” para a “cultura jardim”. Para ele, ao contrário das 

culturas “selvagens”, que se reproduzem sem cuidado ou vigi-

lância, as culturas “jardins” sustentam-se “com a presença de 

pessoal letrado e especializado” (Bauman, 2010, p.78).

A passagem de uma cultura selvagem para outra de tipo jardim 

não é apenas uma operação realizada num pedaço de terra; tam-

bém é, e talvez de maneira mais seminal, o surgimento de um novo 

papel, orientado para fins antes desconhecidos, exigindo capacida-

des antes inexistentes: o papel do jardineiro. Este assume o lugar do 

guarda-caça. (Bauman, 2010, p.78)

Ainda que se refira a um processo de longa duração, como 

o surgimento da modernidade, o processo de transformação de 

culturas selvagens em culturas jardim, descrito por Bauman, 

parece-nos pertinente para pensar a mudança de paradigma vi-

venciada pela crítica brasileira no decorrer da segunda metade 

do século XX. O antigo “homem de letras” seria, assim, um 

guarda-caças, que passa a ser substituído pelo jardineiro, ou 

seja, pelo crítico com formação acadêmica cujo papel é impedir 

que as ervas daninhas, plantas não convidadas no jardim, geral-

mente autodidatas e diletantes, se desenvolvam num território 

agora mapeado e controlado.

Crítica literária e competência científica

A mudança de paradigma na crítica, que procuramos descre-

ver de forma sintética nos parágrafos acima, trouxe consequên-

cias graves para o campo literário, aqui compreendido a partir 
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das relações que estabelece com o campo do jornalismo. Ao fazer 

um diagnóstico da situação da crítica no jornal, Silviano Santiago 

afirma que tanto o gênero ensaio quanto a crítica literária encon-

tram-se num “beco sem saída”. Escreve Santiago: “aquele fene-

ce por excesso de pedantismo e de notas de pé de página; esta, 

deixou de ser um exercício criterioso da razão e da sensibilidade, 

imersa que está em indagações de caráter teórico-metodológico, 

especializadíssimas” (Santiago, 2004, p.157-158).

Pertencente à linhagem de críticos que se formaram no inte-

rior da universidade, ou seja, ele próprio é um especialista, mas, 

ao mesmo tempo, adepto de uma prática crítica que não deixa 

de se comunicar com o grande público, Silviano Santiago ques-

tiona se ainda será possível a existência de uma crítica e de uma 

ensaística literárias que ocupem os espaços da grande imprensa e 

que estejam sob a responsabilidade de acadêmicos. Preocupa-o a 

necessidade de se “neutralizar o peso esmagador do mercado nos 

julgamentos de valor” (Santiago, 2004, p.158).

A preocupação do autor de O cosmopolitismo do pobre reflete 

a face talvez mais visível do problema, que é, para falar nos ter-

mos de Bourdieu, da ordem da economia dos bens simbólicos. 

Em outro trabalho, procurei estudar as implicações de tais fato-

res no exercício da crítica, dos quais destaco dois aspectos: a con-

dição de submissão das instâncias de difusão às contingências de 

mercado e a posição de inferioridade das demandas em relação à 

oferta de bens simbólicos (Ventura, 2009). Consideramos esses 

dois aspectos cruciais para estabelecer uma posição crítica em 

relação aos critérios de noticiabilidade praticados pelo jornalis-

mo cultural na atualidade e, neste contexto, para compreender o 

exercício da crítica feita por um autor como José Castello, objeto 

de estudo deste artigo.

Se como assinala Traquina (2005, p.63), os chamados valo-

res-notícia são fatores centrais da cultura jornalística, pois são 

eles que determinam “se um acontecimento ou assunto é susce-
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tível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor 

de ser transformado em matéria noticiável e, por isso, possuindo 

valor-notícia”, então caberá investigar aquilo que chamaremos 

provisoriamente de critérios de criticabilidade e a relação desses 

critérios com a noticiabilidade. 

Tão importante ou mais do que saber quem são os críticos 

em atividade é identificar os autores (produtores) criticáveis. As 

lutas entre os agentes num determinado campo ocorrem tanto 

em função do controle dos conceitos e das abordagens, quan-

to em relação à escolha de determinado objeto de estudo em 

detrimento de outro. Quem estuda o quê? Quem critica quem?, 

são as perguntas que precisam ser feitas. É neste contexto que 

consideramos pertinente e necessário o estudo da crítica no âm-

bito da comunicação midiática ou, no caso, do jornalismo.

Assim, será preciso investigar a relação entre criticabilidade 

e valores-notícia, ou critérios de seleção, daquilo que é legítimo e 

não legítimo de ser transformado em notícia, comentário ou 

análise. Correlato a esta questão está o conceito de cordialidade, 

tão crucial para se compreender as relações entre os atores sociais 

no contexto da cultura brasileira, e de saber de que modo esse 

fator – a relação de interdependência – está presente no campo 

da crítica, seja ela literária, jornalística ou acadêmica.

Ao mesmo tempo, é preciso destacar um outro aspecto da 

mesma questão, desta vez ligada ao controle institucional 

da instância da crítica e as implicações deste controle sobre a 

linguagem da mesma. Como afirma Frank Kermode, dirigir-

-se de maneira sensível a todas as camadas do público continua 

sendo a principal característica do crítico profissional. Escreve 

ele: “Falar de maneira sensível para todas essas plateias conti-

nua sendo, acho eu, a obrigação normal do crítico profissional” 

(Kermode, 1993, p.16). 

Entre os efeitos do controle institucional da crítica, Kermo-

de identifica um florescimento de teorias e de metodologias, 
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ao mesmo tempo que observa uma indiferença e até mesmo 

uma hostilidade em relação à literatura da parte desses agentes. 

“Toda essa grande florescência de teoria literária parece acarre-

tar necessariamente uma indiferença e mesmo uma hostilidade 

em relação à ‘literatura’” (Kermode, 1993, p.17). Em outras 

palavras, a teoria toma o lugar da literatura não só no ensino, 

mas também no exercício da crítica, e muitos consideram “mais 

interessante e de certo modo mais fácil estudar a filosofia e os 

métodos da crítica do que estudar literatura” (Kermode, 1993, 

p.20).

Assim como os físicos teóricos, os especialistas em literatu-

ra eximem-se cada vez mais, e por necessidades profissionais, 

diga-se, de se dirigir ao público comum. O resultado, escreve 

Kermode, é que “cada vez mais aparecem livros classificados 

como sendo de crítica literária, que poucas pessoas interessadas 

em literatura, mesmo os profissionais, podem ler” (Kermode, 

1993, p.20).

É nesse contexto que deve ser pensado o êxito da campanha 

de Afrânio Coutinho em favor dos críticos acadêmicos e pelos 

métodos do New Criticism. A esse fenômeno estão ligadas tam-

bém as novas demandas institucionais para a educação em geral 

e os processos de legitimação de obras, autores e métodos daí 

decorrentes.

Nesse sentido, há homologia entre os posicionamentos me-

todológicos e teóricos e as posições ocupadas pelos agentes no 

interior do campo. A influência do New Criticism no Brasil cor-

respondeu, em larga medida, a um deslocamento de posições no 

campo literário, que, por sua vez, corresponde a uma crescente 

autonomia do campo universitário no século XX. Ao examinar o 

caso dos professores de literatura francesa na França, Bourdieu 

observa a ocorrência de um afastamento progressivo das “tradi-

ções mundanas da crítica”, na razão direta do acúmulo teórico-

-metodológico por parte de tais críticos (Bourdieu, 2011, p.65). 
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No contexto brasileiro, verifica-se a mesma demanda, ou 

seja, ocorre um reposicionamento metodológico e estilístico que 

corresponde às novas “posições no campo universitário” (Bour-

dieu, 2011, p.54) em relação ao campo do jornalismo, até então 

detentor exclusivo da legitimidade crítica. Como explica Vagner 

Camilo, a perspectiva de Coutinho pretendia ser “uma forma 

de combate à conduta antiprofissional e imoral de nossa elite 

literária, que monopolizava os periódicos e rodapés literários” 

(Camilo, 2008, p.120-121).

A questão que subjaz a este problema diz respeito à lingua-

gem usada no trabalho do crítico, ou seja, sobre a boa e a má 

escrita. Também nesse aspecto o que está em jogo é um confli-

to entre faculdades distintas, em que a competência científica 

passa a ser um requisito para a competência crítica.

E quais são as condições para que uma determinada repre-

sentação científica possa ser socialmente reconhecida? Em ou-

tras palavras, quais são os fatores capazes de gerar aquilo que 

Bourdieu denomina de “efeito de ciência”?

Todo discurso com pretensão científica sobre o mundo social 

deve contar com o estado das representações que concernem à cien-

tificidade e das normas que ele deve praticamente respeitar para 

reproduzir o efeito de ciência e alcançar assim a eficácia simbólica e 

os benefícios sociais associados à conformidade às formas externas 

da ciência. (Bourdieu, 2011, p.54)

A julgar pela passagem anterior, o discurso da ciência pode 

estar em conformidade apenas aparente com as normas garan-

tidoras do estatuto de cientificidade. E ao associar o rigor e a 

profundidade a um estilo que recusa toda facilidade e toda preo-

cupação com a boa linguagem (Bourdieu, 2011, p.54), as ciências 

sociais e humanas garantem os sinais de cientificidade de modo 

similar às ciências da natureza e/ou experimentais (leiam-se 
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tabelas, tom relatorial do texto, descrição de casos estudados em 

laboratório etc.).

Sobre os riscos do uso do jargão especializado, que frequen-

temente aliena fatias consideráveis de público, Edward Said ob-

serva que, para as humanidades, dentro e fora da universidade, 

os riscos são óbvios: “eles simplesmente substituem um idioma 

pré-fabricado por outro” (Said, 2007, p.97). Em vez disso, per-

gunta Said, por que não tornar “os questionamentos e as desmis-

tificações tão transparentes e tão eficientes quanto possível?” 

(Said, 2007, p.97). Escreve o crítico: “A especialização como um 

instrumento de distanciamento saiu de controle, principalmente 

em algumas formas acadêmicas de expressão, na medida em 

que se tornaram antidemocráticas e até anti-intelectuais” (Said, 

2007, p.97).

Os argumentos de Said reverberam na crítica feita pelo es-

critor peruano Mario Vargas Llosa aos rumos tomados pela 

especialização. Mesmo reconhecendo os avanços inevitáveis 

trazidos pelo conhecimento especializado (como a experimenta-

ção e o avanço da ciência e da técnica), Vargas Llosa não deixa de 

destacar um efeito negativo desta situação, que é a “eliminação 

daqueles denominadores comuns da cultura graças aos quais os 

homens e as mulheres podem coexistir, comunicar-se e sentir-se 

de algum modo solidários” (Vargas Llosa, 2009, p.21).

Para o escritor, a especialização tem provocado uma situação 

preocupante de incomunicabilidade e de fragmentação do saber, 

a tal ponto que as comunidades fecham-se cada vez mais em seu 

esoterismo de linguagem e de códigos, gerando “guetos cultu-

rais de técnicos e especialistas”, que produzem saberes sempre 

parciais e setorizados. A consequência mais visível deste “estado 

da arte” em que se encontra o conhecimento especializado reside 

no abismo cada vez maior entre este conhecimento e uma visão 

totalizadora dos fenômenos. Escreve ele:

Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   395Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   395 29/10/2014   13:53:0529/10/2014   13:53:05



396  ANITA S. • ANNA B. • ARLINDO JR. • CARLO N. • LUCILENE G. • MARIA G. • SUELY M. (ORGS.)

A ciência e a técnica não podem mais cumprir aquela função 

cultural integradora em nosso tempo, precisamente pela infinita 

riqueza de conhecimentos e da rapidez de sua evolução que levou à 

especialização e ao uso de vocabulários herméticos. (Vargas Llosa, 

2009, p.21)

Nem mesmo as humanidades, que, por sua natureza argu-

mentativo-discursiva, sempre se preocuparam com o “como 

dizer”, ou seja, com o trabalho do texto, conseguiram permane-

cer ilesas a esta fragmentação e ao tecnicismo que são as marcas 

da pesquisa na atualidade. Diz o escritor que:

Nem mesmo os outros ramos das disciplinas humanistas – como 

a filosofia, a psicologia, a história ou as artes – puderam preservar 

essa visão integradora e um discurso acessível ao profano, porque, 

por trás da pressão irresistível da cancerosa divisão e fragmentação 

do conhecimento, acabaram por sucumbir também às imposições 

da especialização, por isolar-se em territórios cada vez mais seg-

mentados e técnicos, cujas ideias e linguagens estão fora do alcance 

da mulher e do homem comuns. (Vargas Llosa, 2009, p.22)

A questão que subjaz ao argumento de Vargas Llosa diz res-

peito aos riscos do jargão especializado para as humanidades, 

fato que tem motivado intensos debates não só entre os chama-

dos intelectuais públicos – grupo ao qual poderíamos incluir 

tanto o escritor peruano, quanto o crítico Edward Said –, mas 

também entre os próprios especialistas.

Análise das colunas de José Castello 
no “Prosa & Verso”

Talvez seja pelos argumentos acima expostos que a explica-

ção do texto literário e a análise científica das obras artísticas têm 
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sido, cada vez mais, encaradas com suspeita e desqualificadas 

como atividade secundária. Os motivos de tais reações – que 

envolvem também a figura do crítico – estão ligados à reivin-

dicação da autonomia da literatura, como se esta somente com-

portasse explicações literárias. Outra razão repousa na ideia de 

transcendência da obra, de algo que não pode ser compreendido 

ou decifrado pelo conhecimento racional.

Esses motivos já inspiraram inúmeros libelos contra a análise 

“científica” da arte, como o conhecido livro de Marcel Proust, 

Contra Saint-Beuve, escrito contra o método de um dos grandes 

nomes da crítica francesa. Mas estão também na base das críticas 

publicadas por José Castelo em sua coluna semanal do caderno 

“Prosa & Verso”.2

Castello é um dos principais representantes da crítica jorna-

lística na atualidade, e suas colunas carregam os traços típicos 

desta linhagem crítica, como a linguagem que instaura um clima 

de conversa com o leitor, a mistura de digressões e lembranças 

no texto, ao invés de certezas e demonstrações teóricas. Tais 

elementos parecem fazer o texto deslocar-se para uma conversa 

fiada, mas, quando menos esperamos, nos conduzem a uma 

chave de leitura da obra em questão. Nesse ponto, o leitor já está 

definitivamente convencido de seus argumentos. As colunas 

de Castello no caderno “Prosa & Verso” são construídas para 

manter uma relação bastante evidente com o leitor e esta função 

instrumental insere sua crítica no âmbito do jornalístico. É, por-

tanto, de crítica jornalística que estamos falando.

 2 O corpus da pesquisa é constituído pelos artigos de José Castello publicados 

em sua coluna semanal do suplemento “Prosa & Verso”, do jornal O Globo, 

do Rio de Janeiro, no período de 2011 a 2013, que corresponde ao triênio de 

realização desta pesquisa. Neste artigo, apresentamos os resultados corres-

pondentes à primeira etapa, já concluída, da pesquisa, que corresponde às 

colunas de 2011.
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Além disso, há marcas textuais que podem muito bem ser 

caracterizadas como as de um cronista, de um autor que se per-

mite escrever em primeira pessoa, como na crítica em que pro-

cura uma definição para seu ofício: “Sou um leitor sentimental. 

Quando leio, guio-me por sentimentos vagos, que me ficaram 

de leituras antigas e de impressões resistentes, e que, de algu-

ma maneira, formam o leitor que sou” (Castello, 16/10/2010). 

Ou em outro trecho, na abertura de uma coluna: “Leio – tento 

ler, no meu jeito torto e precário de leitor solitário” (Castello, 

7/5/2011, p.4).

Para esta pesquisa, as críticas de José Castello foram, inicial-

mente, classificadas em função de determinadas recorrências e 

características, tais como: concentrações temáticas, posiciona-

mentos assumidos diante das obras, escolhas de objetos críticos, 

critérios de julgamento, além de outros traços observados na 

documentação coletada. A análise do corpus foi precedida de um 

tratamento estatístico do material, a fim de identificar as recor-

rências e as constantes temáticas presentes em suas colunas.

Após essa etapa preliminar, efetuou-se a análise interpretati-

va, ou conteudística, dos dados classificados na fase anterior. Os 

textos críticos de José Castello, tomados aqui como dados em-

píricos, foram objeto de explicação e interpretação a partir dos 

operadores conceituais oriundos do quadro teórico de referência.

Assim, em 2011, José Castello publicou um total de 49 textos 

em sua coluna de crítica no suplemento “Prosa & Verso”. Desse 

total, 29 têm como tema obras de literatura; 13 abordam obras de 

não ficção e um aborda obra classificada como gênero não defini-

do; seis colunas não foram, até o presente momento, lo calizadas 

e, portanto, não estão incluídas nesse levantamento. Assim, o 

universo da pesquisa em 2011 contempla um total de 43 colunas 

de José Castello.

Das 29 colunas com temática de literatura, 18 referem-se ao 

gênero romance, nove abordam obras de poesia, duas têm como 
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tema livros de contos, sendo que uma dessas colunas aborda, 

comparativamente, romance e conto. Ainda nessas 29 colunas 

dedicadas a obras de literatura, constatamos que vinte referem-

-se a autores nacionais; oito a autores estrangeiros e uma coluna 

aborda uma autor nacional e uma estrangeiro, ao mesmo tempo. 

Entre as 13 colunas dedicadas a obras de não ficção, nove são de 

ensaio, duas de crônica, uma de ciência e uma de filosofia. Ainda 

entre as colunas de não ficção, dez tratam de autores estrangeiros 

e apenas três de autores nacionais. 

Esse levantamento estatístico permite visualizar, em primeiro 

lugar, alguns aspectos daquilo que chamaremos de “agendamen-

to crítico”. Além disso, possibilita a identificação dos pressupos-

tos conceituais e programáticos presentes nas colunas de José 

Castello. O primeiro desses pressupostos surge a partir do seu 

conceito de leitura, como revela a coluna “O espírito da letra”:

O problema é que toda leitura – mesmo a mais atenta e sábia – 

é, sempre, uma desfiguração. Toda leitura é deformada. Para meu 

incômodo, voltam-me as palavras de Augusto Roa Bastos: “os 

livros não existem”. Na cabeça de cada leitor, um livro é sempre 

outro livro. O problema não está na constatação de que a letra é 

um abismo sobrevoado por muitos espíritos. Está em esconder 

isso e supor que a leitura, ao contrário, é uma pedra. Leninistas 

e trotskistas ainda hoje discutem a maneira “correta” de ler Karl 

Marx. Freudianos e lacanianos disputam a posse da “verdadeira 

leitura” de Sigmund Freud. Um veio fundamentalista atravessa 

essas divergências. Contra os adeptos da leitura dura e encrespada, 

em que a letra se faz grilhão, prefiro o sentido que lhe empresta a 

literatura, em que as palavras traçam estradas sinuosas em que nos 

perdemos. (Castello, 16/4/2011, p.4)

O trecho é significativo pois identifica os filtros ou os antepa-

ros utilizados pelo leitor José Castello diante da análise de uma 
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obra. Ao reivindicar para a leitura o estatuto de uma desfigura-

ção ou deformação, Castello desloca o exercício analítico para 

o inefável, para algo que jamais poderá ser explicado. “O leitor 

é ele também um ficcionista. Entre um livro e quem o escreve 

abem-se muitas fendas”, assevera em outro artigo (Castello, 

1/1/2011, p.4).

Em outros dois artigos, Castello confronta os métodos da 

literatura e da ciência para reafirmar seus postulados críticos, em 

que ler é “ler de lado”:

Ler um poema é deslocar-se diante do poema. Não é ler de 

frente, é ler de lado. Não é decifrá-lo – olhar reto do cientista – mas 

vigiá-lo – olhar transverso do poeta. Interrogar novas posições, 

duvidar das conhecidas, desconfiar dos sentidos imediatos. (Cas-

tello, 12/3/2011 p.4)

Em outro artigo, a literatura surge como uma máquina de 

interrogações, ao passo que as provas fornecidas pela ciência são 

apenas “uma questão de poder, e não de verdade”:

A literatura não é uma fantasia ingênua, um divertimento sem 

consequências. Ao contrário, ela é uma máquina de interrogar 

as coisas. Com suas bordas frouxas, seu olhar “de banda”, e sua 

inconstância, só a literatura pode desmascarar as ilusões da ver-

dade. [...] A rigor, os instrumentos científicos não fornecem respos-

tas ao desconhecido. O que fazem? Enquadram o desconhecido no 

conhecido e, assim, acreditam dominá-lo. (Castello, 5/2/2011, p.4)

Consciente das insuficiências de todo método científico dian-

te de seu objeto, Castello reafirma constantemente a autonomia 

do literário na arte da interpretação, vista aqui como pertencente 

à esfera do inexplicável, daquilo que escapa ao conhecimento. 

“Quando chega ao leitor, a mensagem também continua inde-
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cifrável; por mais que tente, ele não consegue abri-la. Tudo o 

que lhe resta são as palavras. Ler um poema é tentar rasgar um 

envelope inviolável” (Castello, 22/1/2011, p.4).

Contra o método: algumas conclusões

Mas será, portanto, inevitável que a análise científica da lite-

ratura esteja condenada a destruir a especificidade do elemento 

literário e a afastar os leitores do prazer da leitura? Por que tantos 

críticos e escritores, a exemplo de José Castello, fazem questão 

de proclamar a irredutibilidade da criação, esquecendo-se de 

que a arte também é uma forma de conhecimento?

Entre os argumentos em favor da análise crítica está o de 

Pierre Bourdieu, para quem tamanha resistência à análise, tanto 

por parte dos criadores quanto daqueles que pretendem se iden-

tificar com eles em prol de uma leitura “criativa” e não racional, 

na verdade omite o desejo de ver seu gênio decifrado, e isso seria 

uma agressão ao narcisismo do criador. Escreve Bourdieu:

O amor pela arte, como o amor, mesmo e sobretudo o mais 

louco, sente-se baseado em seu objeto. É para se convencer de 

ter razão (ou razões) para amar que recorre com tanta frequência 

ao comentário, essa espécie de discurso apologético que o crente 

dirige a si próprio e que, se tem pelo menos o efeito de redobrar 

sua crença, pode também despertar e chamar os outros à crença. 

É por isso que a análise científica, quando é capaz de trazer à luz 

o que torna a obra de arte necessária, ou seja, a fórmula formadora, o 

princípio gerador, a razão de ser, fornece à experiência artística, e 

ao prazer que a acompanha, sua melhor justificação, seu mais rico 

alimento. (Bourdieu, 2010, p.15)

Destaco da passagem acima dois elementos: o comentário 

como prova de apego (afetivo) do crítico ao seu objeto e a capa-
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cidade da análise científica para “trazer à luz” a razão de ser da 

experiência artística. A filiação de Bourdieu à tradição kantia-

na é evidente, como o demonstra a metáfora do “trazer à luz” 

como traço da razão crítica. Nesse sentido, a análise das colunas 

de José Castello permite que o situemos no extremo oposto da 

tradição kantiana. Para Bourdieu, ele seria um “defensor do in-

cognoscível”, pois seu propósito não seria outro senão “erguer as 

muralhas inacessíveis da liberdade humana contra as usurpações 

da ciência” (Bourdieu, 2010, p.13). Leia-se, a esse respeito, sua 

posição sobre a teoria literária:

Vista de longe, a teoria literária muitas vezes se assemelha a 

uma construção abstrata e enigmática que, em vez de aproximar-

-se, se afasta em velocidade de seu objeto. Isso em parte é verdade, 

e é justamente esse intervalo de suspeita que lhe assegura sua ido-

neidade e força críticas. Abstrações, conceitos, sistemas teóricos 

podem funcionar, contudo, como armaduras com que pensadores 

se defendem de poemas e ficções. (Castello, 30/4/2011, p.4)

A passagem é reveladora dos princípios que norteiam a ativi-

dade crítica de Castello, assim como sua posição em relação aos 

juízos críticos. Os sistemas teóricos são armaduras, mecanismos 

de defesa, e a crítica somente adquire idoneidade se admitir que 

está situada num intervalo de suspeita. Há nessa passagem uma 

evidente relativização da força da atividade crítica no processo de 

interpretação de uma obra. Mais adiante, ele completa: “não só 

a crítica tem muito a dizer a respeito da ficção; a ficção também 

tem muito a dizer a respeito da crítica” (Castelo, 30/4/2011, 

p.4). Assim, crítica e arte situam-se no mesmo patamar; sua 

existência está sustentada por uma fragilidade de origem.

Demarcado, portanto, o posicionamento de José Castello em 

relação à instância da crítica, cabe, por fim, delimitar seu lugar 

de fala: para ele, o crítico precisa ser um leitor comum, sem ar-

maduras, sem anteparos.
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O leitor comum lê mais por prazer do que por conhecimento. 

Guia-o o instinto de criar para si mesmo alguma forma íntima de 

plenitude – o desejo de encontrar o objeto que lhe falta. [...] Como 

se pauta pelo prazer, e não pelo protocolo, o leitor comum lê mais 

desarmado, e por isso o texto algumas vezes lhe rasga a alma e o 

derruba. (Castello, 25/1/2011)

Esse lugar de fala bem definido marca a distância de José 

Castello em relação à crítica acadêmica, situando sua coluna 

no âmbito da crítica de linhagem jornalística, pois interessa-

-lhe sobretudo a comunicação com o leitor, que é, por sua vez, 

a marca que caracteriza os mediadores. Ao mesmo tempo, o 

compromisso de Castello com esse leitor o mantém distante do 

jargão especializado, que, como afirma Said, costuma deixar de 

fora camadas consideráveis de público, e cujos riscos, no âmbito 

das humanidades e de uma cultura generalista, dentro e fora da 

universidade, são hoje evidentes.
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