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SINOPSE  

Este volume reúne uma série de ensaios cujo objecto é de forma directa o conceito de ‘crítica’ 

– começando por uma introdução à sua história, que envolve necessariamente o estudo do seu 

enraízamento na filosofia, na filologia e na hermenêutica, e passando depois pela análise das 

suas inúmeras transformações no sentido da Teoria da literatura, da Estética e da Filosofia da 

arte. O fio que liga entre si estes textos é a tentativa, comum a todos eles, de iniciar uma 

reflexão sobre a crítica enquanto tal, no lugar de entrever nela um simples termo operatório, 

por assim dizer instrumental ou instrumentalizado – como sucede em expressões que se 

tornaram virtualmente canónicas no século 20, quer se trate da crítica ‘da economia política’, 

da crítica de um filósofo ou de um autor por outro, de X por Y, ou da crítica da arte, no 

sentido mais geral e indeterminado do termo. Aquilo que tais expressões transportam em si, 

para aquele que hoje lê um texto ou olha uma obra, a naturalidade com que são usadas e 

passadas de mão em mão, é frequentemente sentido como uma evidência, algo de implícito ou 

de sub-entendido. Mas é precisamente nesse ponto que se torna necessário recuar, por um 

instante que seja, e, antes de enunciar ou lançar qualquer juízo sobre a sobrevivência e a 

necessidade, isto é, sobre o presente e sobre a presença da crítica, tentar encontrar ou 

reencontrar a percepção que é ainda possível ter desse conceito em si mesmo e por si mesmo, 

na sua autonomia e na sua individualidade.  


