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7

Uma nota e alguns agradecimentos

Os artigos e as resenhas aqui reunidos correspondem a uma 
boa parte da crítica literária que escrevi entre 1962 e 1965, perío-
do claramente defi nido em minha vida. No começo de 1962, ter-
minei meu primeiro romance, O benfeitor. No fi nal de 1965, co-
mecei um segundo romance. A energia e a ansiedade que coloquei 
na crítica tiveram começo e fi m. Aquele período de indagação, 
refl exão e descoberta já parecia um tanto remoto na época da pu-
blicação americana de Contra a interpretação e agora, um ano 
depois, no relançamento da coletânea em edição brochura, ele 
parece ainda mais distante.

Nestes ensaios, falo muito sobre determinadas obras de arte 
e, implicitamente, sobre as tarefas do crítico, mas tenho consciên-
cia de que, no material aqui reunido, é pouco o que conta como 
crítica propriamente dita. Deixando de lado alguns textos jorna-
lísticos, a maior parte poderia ser talvez chamada de metacrítica 
— se o nome não for pomposo demais. Eu estava escrevendo de 
maneira ardorosamente parcial sobre problemas que me foram 
levantados por obras de arte, sobretudo contemporâneas, de di-
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versos gêneros: eu queria expor e elucidar os pressupostos teóri-
cos por trás de juízos e gostos específi cos. Não me pus a elaborar 
uma “posição” sobre as artes ou sobre a modernidade; mas, mes-
mo assim, parecia se formar uma espécie de posição geral que se 
expressava com uma insistência cada vez maior, em qualquer obra 
específi ca que eu estivesse abordando.

Hoje em dia discordo de uma parte do que escrevi, mas não 
é o tipo de discordância que requeira revisões ou alterações par-
ciais. Embora eu creia que superestimei ou subestimei o mérito de 
várias obras tratadas, minha atual discordância pouco deve à mo-
difi cação de um ou outro juízo. De todo modo, o eventual valor 
que esses ensaios possam ter, e até onde não se resumam a meros 
estudos de caso de minha sensibilidade em transformação, funda-
-se não nas avaliações específi cas que fi z, e sim no interesse dos 
problemas levantados. Pouco me importa, em última análise, dar 
notas às obras de arte (e é por isso que evitei ao máximo escrever 
sobre coisas que não admirava). Escrevi como entusiasta e parti-
dária — e, como agora me parece, com uma certa ingenuidade. 
Não percebi o tremendo impacto que os escritos sobre atividades 
novas ou pouco conhecidas nas artes podem exercer na era da 
“comunicação” instantânea. Não sabia — mas tive de aprender, a 
duras penas — da rapidez com que um longo ensaio na Partisan 
Review se torna indicação de leitura na Time. Apesar de meu tom 
de exortação, não estava tentando levar ninguém à Terra Prome-
tida, a não ser eu mesma.

Quanto a mim, os ensaios cumpriram sua função. Vejo o 
mundo de outra maneira, com olhar mais fresco; minha concep-
ção sobre minhas tarefas como romancista mudou radicalmente. 
Poderia descrever o processo da seguinte maneira: antes de escre-
ver os ensaios, não acreditava em várias das ideias neles adotadas; 
ao escrevê-los, acreditava no que escrevi; depois, deixei novamen-
te de acreditar em algumas dessas mesmas ideias — mas de outra 
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perspectiva, uma perspectiva que incorpora e se alimenta com o 
que há de verdade na argumentação dos ensaios. Escrever crítica 
se revelou um gesto não só de expressão intelectual pessoal, mas 
também de libertação de um peso intelectual. Minha impressão 
não é tanto a de ter resolvido para mim mesma um certo número 
de problemas incômodos e fascinantes, e sim de tê-los esgotado. 
Mas decerto é uma ilusão. Os problemas continuam; continuam 
a existir coisas que serão ditas por outras pessoas curiosas e refl e-
xivas, e talvez esta coletânea de algumas refl exões recentes sobre 
as artes tenha sua contribuição a dar.

“Saint Genet de Sartre”, “A morte da tragédia”, “Nathalie Sar-
raute e o romance”, “Ir ao teatro etc.”, “Notas sobre o camp”, “Ma-
rat/Sade/Artaud” e “Sobre o estilo” saíram originalmente na Par-
tisan Review; “Simone Weil”, “Os Cadernos de Camus”, “A idade 
viril de Michel Leiris”, “O antropólogo como herói” e “Ionesco” 
apareceram em Th e New York Review of Books; “A crítica literária 
de Georg Lukács” e “Refl exões sobre O vigário”, em Book Week; 
“Contra a interpretação”, em Evergreen Review; “Devoção sem 
conteúdo”, “O artista como sofredor exemplar” e “Happenings: 
uma arte da justaposição radical”, em Th e Second Coming; “Vivre sa 
vie de Godard”, em Moviegoer; “Uma cultura e a nova sensibilida-
de” (em forma condensada), em Mademoiselle; “Flaming Creatu-
res de Jack Smith”, em Th e Nation; “O estilo espiritual nos fi lmes 
de Robert Bresson”, em Th e Seventh Art; “Uma nota sobre roman-
ces e fi lmes” e “Psicanálise e Vida contra morte de Norman O. 
Brown”, em Th e Supplement (Columbia Spectator); “A imaginação 
da catástrofe”, em Commentary. (Alguns artigos saíram com títu-
los diferentes.) Agradeço aos editores dessas revistas pela autori-
zação para republicá-los.

É um prazer ter a oportunidade de agradecer a William Phil-
lips pelo incentivo generoso, mesmo discordando com frequência 
daquilo que eu dizia; a Annette Michelson, que partilhou comigo 
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seu gosto e erudição em muitas conversas nesses últimos sete 
anos; e a Richard Howard, que com grande solicitude leu a maio-
ria dos ensaios e apontou vários erros fatuais e retóricos.

Por último, quero registrar meus agradecimentos à Funda-
ção Rockefeller por uma bolsa no ano passado que me liberou, 
pela primeira vez na vida, para escrever em tempo integral — pe-
ríodo em que escrevi, entre outras coisas, alguns dos ensaios aqui 
reunidos.

S. S.
1966
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Contra a interpretação

O conteúdo é um lampejo de alguma coisa, um contato como 
um clarão. É minúsculo — minúsculo, o conteúdo.

Willem de Kooning, numa entrevista

Só quem é superfi cial não julga pelas aparências. O mistério do 
mundo é o visível, não o invisível.

Oscar Wilde, numa carta

1

A primeira experiência da arte deve ter sido de encantamen-
to, magia; a arte era um instrumento ritual. (Vejam-se as pinturas 
rupestres de Lascaux, Altamira, Niaux, La Pasiega etc.) A primei-
ra teoria da arte, a dos fi lósofos gregos, propunha que a arte era 
mimese, imitação da realidade.

Foi nesse ponto que surgiu a questão específi ca do valor da 
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arte. Pois a teoria mimética, por seus próprios termos, exige que 
a arte se justifi que.

Platão, que propôs a teoria, parece tê-la apresentado para es-
tipular que o valor da arte é duvidoso. Como ele considerava as 
coisas materiais comuns como, em si mesmas, objetos já miméti-
cos, imitações de formas ou estruturas transcendentes, até a mais 
excelente pintura de uma cama seria apenas uma “imitação de 
uma imitação”. Para Platão, a arte não é especialmente útil (a pin-
tura de uma cama não serve para dormirmos nela) nem verdadei-
ra em sentido estrito. E os argumentos de Aristóteles em defesa da 
arte não chegam realmente a contestar a posição platônica de que 
toda arte é um elaborado trompe l’oeil e, portanto, uma mentira. 
Mas ele de fato questiona a ideia platônica de que a arte é inútil. 
Mentira ou não, a arte tem certo valor, segundo Aristóteles, por-
que é uma forma de terapia. A arte afi nal é útil, contrapõe Aristó-
teles, medicinalmente útil na medida em que desperta e purifi ca 
emoções perigosas.

Em Platão e Aristóteles, a teoria mimética da arte segue a par 
do pressuposto de que a arte é sempre fi gurativa. Mas os defenso-
res da teoria mimética não precisam fechar os olhos à arte deco-
rativa e abstrata. A falácia de que a arte é necessariamente um 
“realismo” pode ser modifi cada ou eliminada sem que se abando-
ne em momento algum o campo dos problemas delimitados pela 
teoria mimética.

O fato é que toda a consciência e a refl exão ocidental sobre 
a arte permanecem dentro dos limites estabelecidos pela teoria 
grega da arte como mimese ou representação. É por meio dessa 
teoria que a arte como tal — acima e além das obras de arte in-
dividuais — se torna problemática, precisando de defesa. E é a 
defesa da arte que dá origem à estranha concepção de que algo 
que aprendemos a chamar de “forma” está separado de algo que 
aprendemos a chamar de “conteúdo”, e ao gesto bem-intencio-
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nado de considerar o conteúdo como essencial e a forma como 
acessória.

Mesmo nos tempos modernos, quando inúmeros artistas e 
críticos já descartaram a teoria da arte como representação de 
uma realidade externa, em favor da teoria da arte como expressão 
subjetiva, a principal característica da teoria mimética ainda per-
siste. Quer pensemos a obra de arte aos moldes de uma imagem 
(a arte como imagem da realidade) ou aos moldes de uma afi rma-
ção (a arte como afi rmação do artista), o conteúdo continua a vir 
em primeiro lugar. O conteúdo pode ter mudado. Agora pode ser 
menos fi gurativo, menos claramente realista. Mas ainda se supõe 
que uma obra de arte é seu conteúdo. Ou, como se costuma dizer 
hoje em dia, uma obra de arte, por defi nição, diz alguma coisa. 
(“O que X está dizendo é…”, “O que X está tentando dizer é…”, 
“O que X disse é…”, e assim por diante.)

2

Ninguém jamais conseguirá reencontrar aquela inocência 
anterior a toda teoria, quando a arte não precisava justifi car a si 
mesma, quando não se perguntava o que uma obra de arte dizia, 
porque se sabia (ou se pensava saber) o que ela fazia. A partir de 
agora e enquanto existir a consciência, estamos presos à tarefa de 
defender a arte. Podemos apenas objetar contra tal ou tal meio de 
defesa. Na verdade, temos a obrigação de derrubar qualquer 
meio de defesa e justifi cação da arte que se torne especialmente 
obtuso, opressivo ou insensível às necessidades e práticas con-
temporâneas.

É o que acontece, hoje, com a própria ideia de conteúdo. 
Qualquer que fosse no passado, atualmente a ideia de conteúdo é, 
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