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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo exercitar um olhar sobre o conceito de crítica literária, 

aplicando esse conceito à produção crítica de dois autores amazonenses: Márcio Souza e Arthur 

Engrácio, fazendo um contraponto entre a escrita crítica de um autor sobre o outro (Arthur 

Engrácio sobre Márcio Souza e Márcio Souza sobre Arthur Engrácio). Para esboçar o conceito 

de crítica, recorro aos arrazoados de Tadié (1992), Brunel et al. (1988), Barthes (2011) e Bergez 

et al. (2006). Quanto a crítica de Márcio Souza sobre a obra de Arthur Engrácio, a fonte básica 

foi o livro A expressão amazonense (2010); já em relação a crítica de Arthur Engrácio sobre 

Márcio Souza o livro base foi Um olho no prato e outro no gato (1981). Na análise dos textos 

dos dois autores, foi fundamental a contribuição dos pressupostos teóricos da crítica temática, 

de Marcel Proust e Gaston Bachelard, com base em Bergez et al. (2006). 
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INTRODUÇÃO 

 

O cenário literário no Amazonas, até a primeira metade do século XX era de total 

descompasso em relação ao que se fazia no restante do Brasil, pois as conquistas estéticas do 

Modernismo praticamente não haviam chegado ao cenário literário amazonense. Foi nesse 

contexto surgiu, em 1954, o Clube da Madrugada, que foi o mais importante movimento 

artístico-cultural na história da literatura no Amazonas. Nascido em 1927, em  Manicoré, 

Amazonas,  Arthur Engrácio da Silva participou do Clube da Madrugada, atuando como 

ficcionista e crítico literário. 
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Para elaborar a sua prosa de ficção, Engrácio elegeu o conto como a ―forma‖ de sua 

preferência, talvez pelo fato de que a narrativa curta se adaptasse melhor à sua necessidade de 

comunicação imediata com o leitor. Estreou em 1960 com Histórias de submundo, obra que tem 

a marca do pioneirismo por ter sido o primeiro livro de contos publicado sob a rubrica do Clube 

da Madrugada. Depois, publicou mais sete livros de contos: Restinga (1976), Ajuste de contos 

(1978), Contos do mato (1981), Estórias do rio (1984), a coletânea 20 Contos amazônicos 

(1986), Outras histórias de submundo (1988) e A Vingança do boto (1995). 

Além de escrever como ficcionista, Engrácio dedicou-se também ao ofício de crítico 

literário, e, como tal, defendia a ideia de que literatura verdadeiramente amazônica é aquela que 

tem como cerne homem e sua relação de produção com a natureza.  Produziu os seguintes livros 

de antologias e ensaios, à guisa de crítica literária: Antologia do novo conto amazonense (1971), 

A berlinda literária (1976), Os pingos nos ii  (1983) e Um olho no prato, outro no gato  (1981), 

que é o livro que norteador  do presente artigo.   

Márcio Souza nasceu em Manaus, em1946. Iniciou sua carreira de escritor aos 14 anos, 

fazendo crítica de cinema para o jornal O trabalhista de Manaus. Em São Paulo foi roteirista de 

filmes, além de escrever para o jornal São Paulo Shimbum. Souza é um escritor moderno de 

estilo denso, sua atividade literária passa pelo teatro,  ensaios e ficção, com a prevalência desta. 

Dentre suas obras destacam-se: Galvez, o Imperador do Acre (1976), Mad Maria (1980), A 

paixão de Ajuricaba (1974), Dessana, Dessana (1973), Jurupari, a Guerra dos Sexos (1975), e 

a obra que apoia este artigo: A expressão amazonense: do Colonialismo ao Neocolonialismo 

(1977). 

Com este estudo, objetivo exercitar um olhar sobre o conceito de crítica literária, 

aplicando esse conceito à produção crítica destes dois autores amazonenses: Márcio Souza e 

Arthur Engrácio, fazendo um contraponto no que diz respeito à escrita crítica de um autor sobre 

o outro. Para esboçar o conceito de crítica, recorro aos arrazoados de Tadié (1992), Brunel et al. 

(1988), Barthes (2011) e Bergez et al. (2006). Na análise dos textos dos dois autores, foi 

fundamental a contribuição dos pressupostos teóricos da crítica temática, de Marcel Proust e 

Gaston Bachelard, com base em Bergez et al. (2006). 

De acordo com Brune, a pretensa ideia francesa de que a crítica degenera em espírito 

crítico, foi cuidadosamente corrigida por Voltaire, autor que melhor representa o espírito francês 

no que diz respeito ao elemento contestador. Para Voltaire, a crítica é uma tarefa de 



 

 
 

conservação, uma reconstrução paciente, e não um trabalho de demolição. Assim, a principal 

exigência para a coerência do pensamento de Voltaire é o discernimento. 

As palavras discernimento e crítica são da mesma família, a partir das origens dos 

termos, ―o termo latino cernere e o grego krinein” (BRUNEL, 1988, p. 2), que significam 

respectivamente separar e distinguir. Assim segundo Brunel [et al.] (1988), p.2) : ―O essencial 

da operação crítica deveria ser, portanto, separar o joio do trigo‖. A crítica literária então possui 

a função de separar a obra autêntica da multidão das apócrifas. Assim o grande perigo de 

qualquer crítica é confiar apenas no critério do gosto, o que assim resulta em uma diminuição da 

verdadeira função da crítica, e acabará apenas separando os eleitos dos amaldiçoados. Há a 

função crítica como julgamento, Brunel et al. cita Littré e sua concepção do crítico como 

―aquele que julga as obras do espírito‖  (BRUNEL, 1988, p.2). Descrever, julgar, saber e 

compreender são faculdades dotadas à critica literária, não excludentes entre si, e por vezes é 

necessário que sigam juntas no texto crítico. 

A nova crítica fez aflorem novos confrontos com seu surgimento. Muitos debates sobre 

a crítica literária ainda estão em questão. Para Roland Barthes (2011), existe a separação da 

―ciência da literatura‖ da ―crítica literária‖, a primeira sendo um ―discurso geral cujo objeto não 

é determinado sentido, mas a própria pluralidade de sentidos da obra‖ e a segunda , ―este outro 

discurso que assume abertamente a responsabilidade de dar um sentido particular à obra?‖. 

Dessa maneira para o teórico, a literatura é tão-somente uma linguagem, isto é, um sistema de 

signos, seu ser não está em sua mensagem, mas nesse sistema.  

E assim o crítico deve reconstituir o sistema e não a mensagem da obra.  A crítica é uma 

metalinguagem de modo contraditório, mas autêntico. Dessa maneira, no cerne da obra crítica 

trava-se o diálogo de duas histórias e de suas subjetividades, as do autor e as do crítico, porém 

esse diálogo é todo centrado no presente, pois a crítica não é uma homenagem à verdade do 

passado, ou a verdade do outro, ela é construção da inteligência de nosso tempo. (BARTHES, 

2011, p.163)   

Jean-Yves Tadié apresenta as mudanças da arte literária no século XX. Essa 

modificação se seguiu na  maneira de criticar que, na atual visão, é adotar métodos para se 

comentar os textos, sob a  influência da linguística, da psicanálise, da sociologia, da filosofia, 

dos estudos culturais,  entre outros campos científicos. De acordo com Tadié, a Crítica liga-se   

à experiência literária pela investigação que se constitui ao concordar ou contestar por meio da  

interpretação, da leitura e da escrita simultaneamente, manifestando o interior da obra e, em  



 

 
 

vista de tal relação, tende a finalizar com a própria obra. Ainda de acordo com o teórico, para se 

conhecer uma obra não é necessário desvendá-la por completo, porque ―[...] não há maneira 

única para descrever forma e significação de um gênero ou de uma obra literária [...]‖. (TADIÉ, 

1992, p. 15-16) 

A obra literária necessita de exegetas, de um discurso que a comente e esclareça. Ela o 

exige mesmo, como já dito anteriormente, pertence ao universo da linguagem. Contudo chega 

sempre o momento em que o ato crítico tende a bastar-se a si mesmo, e a relegar a obra à 

posição de simples pretexto. A interpretação faz parte do texto, de fato o texto é sempre lido por 

alguém: sua existência depende do olhar do leitor e das condições sempre variáveis de sua 

recepção. Assim, os novos métodos críticos colocaram um ponto final na ideia de que havia 

uma maneira única de comentar textos. 

 

1 A CRÍTICA TEMÁTICA  

 

O termo ―temática‖ é herdado da antiga retórica, que dava grande importância ao 

―topos‖, elementos de significação determinante em um dado texto. Assim, após os 

desenvolvimentos do comparativismo no início do século XIX, para que a noção adquirisse a 

importância: o ―tema‖ fornece um elemento de significação ou de inspiração, que permite 

comparar, a partir de um mesmo ―índice‖, obras de autores diferentes (BERGEZ, 2006, p.99). 

Ainda segundo Daniel Bergez (1997, p.117-118), a noção do tema é fundamental ao 

crítico. O tema coloca o texto em evidência; nele o texto toma forma, porém o mesmo não 

existe sem o texto:  ―O tema é o ponto de cristalização do texto, dessa intuição de existência que 

o ultrapassa mas que, ao mesmo tempo, não existe independente do ato que o faz aparecer…‖ 

Não por acaso, para a crítica temática, o que está em jogo na narrativa ficcional — e igualmente 

em todo processo de escritura — é a interação entre sujeito e objeto, mundo e consciência, 

entendidos como categorias indissociáveis. 

O autor ao escrever revela sua relação com o mundo, sua consciência espaço-temporal e 

assim constrói a si mesmo: ―Um dos principais conceitos da crítica temática é o da relação; é 

por sua relação consigo mesmo que o eu se estabelece, é por sua relação com o que o cerca que 

se define‖. Essas relações ocorrem de forma dupla e recíproca entre o sujeito e o objeto, o 



 

 
 

mundo e a consciência, o criador e a obra (BERGEZ, 2006, p.105). Para apoiar os conceitos 

apresentados por Bergez, utilizarei os estudos de Marcel Proust e Gaston Bachelard, a fim de 

complementar alguns aspectos da crítica temática.  

Marcel Proust, em Contre Saint-Beuve — notas sobre a crítica e literatura (1988), 

estabeleceu que a crítica não é uma questão de técnica, e sim de visão, que a obra implica uma 

percepção do mundo singular que adere ao material de que é feita, ela definia o estilo em sua 

dupla realidade indecomponível de criação linguística e de universo sensível. Ainda na mesma 

obra Proust explica que ―um livro é o produto de um outro eu e não daquele que manifestamos 

nos costumes, na sociedade, nos vícios. Aquele eu, se desejarmos tentar compreendê-lo, está no 

fundo de nós mesmos, tentando recriá-lo em nós é que podemos atingi-lo‖ (PROUST, 1988, 

p.52). O eu criador se inventa no momento em que se comunica. ―Ele se exprime, pois, se 

superando, e o ato criador é inseparável desse movimento instaurador‖ (BERGEZ, 2006, p.102). 

A leitura temática das obras em geral se organiza em função das categorias da 

percepção e da relação: tempo, espaço, sensações… Bachelard foi o primeiro a mostrar como a 

imaginação criadora se apropria do tempo e do espaço conforme um modelo revelador de um 

―estar-no-mundo‖ próprio do artista. Dessa forma, no contexto de uma obra de arte, a percepção 

é indissociável de uma criação, logo é retomado o paradoxo da reflexão de Proust sobre o eu 

criador: se o artista se revela em sua obra, ele se constrói da mesma forma por ela. A crítica 

temática está atenta a tudo o que, em um texto, se prende a uma dinâmica da escrita.  

A crítica temática tenta identificar um ponto de partida, uma intuição primeira, a partir 

da qual a obra se irradia. Pensa-se então na afirmação de Bachelard: ―uma imagem literária é 

um sentido em estado nascente‖ (Apud, BERGEZ, 2006, p.116). Contudo, para o teórico, não se 

deve relacionar a imagem à sua gênese, ligá-la a uma anterioridade, mas captá-la em seu 

nascimento e vivê-la em seu devir. Bachelard foi precursor do procedimento temático, em que 

duas influências foram muito importantes em sua pesquisa: o freudismo e a fenomenologia. Do 

primeiro Bachelard logo se afasta, em favor de uma concepção dinâmica e criadora do 

imaginário. Já a segunda o marcará mais profundamente e é a seu ensinamento que ele deve em 

parte sua concepção de imagens, assim como o sentido de ―devaneio‖: ―eu sonho o mundo; 

logo, o mundo existe tal como eu o sonho‖ (BACHELARD, 2009, p.152). 

Bachelard via a manifestação na literatura do que ele afirma, ―a consciência, por si só, é 

um ato humano‖ (BACHELARD, 2009, p. 5). Ele afirmava assim, em A poética do devaneio: 

―para nós, toda tomada de consciência é um crescimento de consciência, um aumento de luz, um 



 

 
 

reforço da coerência psíquica.‖ A consciência, na verdade, é primária, e dispõe em relação a si 

instâncias do sujeito que percebe o mundo. Dessa maneira, a imagem tem um papel ontológico 

criador: ―a imagem, obra pura da imaginação absoluta, é um fenômeno do ser, um dos 

fenômenos específicos do ser falante‖ (BACHELARD, 2008, p.88), portanto a imagem poética 

se dá em sua totalidade no próprio momento de seu surgimento.  

O métodos da crítica temática são: estudar uma obra, comentar um texto, 

essencialmente, fazer um trabalho de leitura, submeter-se às injunções do texto, deixar-se 

invadir pela repercussão que ele provoca. Para Bachelard se trata de ―viver o ser da imagem‖ 

(BACHELARD, 2008, p. 221), assim o teórico procura verificar como ocorre o 

desenvolvimento da repercussão da imagem, em vez de analisá-la. Bergez ainda reitera a ideia 

do autor: ―e em vez de especificar por ela o trabalho do escritor, prefere ver aí o ponto de 

cristalização de uma experiência universal‖ (BERGEZ, 2006, p.126).  

Essas linhas gerais da crítica temática servirão de base para os tópicos a seguir, em que 

desenvolvo considerações a respeito da escrita crítica de Arthur Engrácio sobre Márcio Souza e 

vice-versa. 

 

2 ARTHUR ENGRÁCIO POR MÁRCIO SOUZA   

 

O ensaio A expressão amazonense — do colonialismo ao neocolonialismo (2010) ocupa 

lugar de destaque pelo seu pioneirismo em relação à crítica literária amazonense. A obra 

apresenta fundamentos de uma interpretação sócio-histórica das manifestações artísticas que se 

desenvolvem no Amazonas. Escrita originalmente nos anos 70, apresenta uma visão crítica das 

características dessa época, como a opressão e o radicalismo. Assim, em seu ensaio, Souza traça 

um painel ilustrativo do que de mais representativo se produzia, principalmente no campo da 

literatura, na cultura amazonense. 

À guisa de crítica literária, Márcio Souza esboça alguns conceitos a cerca de Arthur 

Engrácio. Para Souza, ao surgir em 1960 com ―um pequeno volume de contos‖, Histórias de 

Submundo, Engrácio traz em sua obra ―o rancor‖ (SOUZA, 2010, p.222). O crítico apresenta a 

trajetória de Engrácio e justifica o termo utilizado, o rancor em seus contos era porque o contista 

era um ―sequestrado‖, ou seja, um interiorano na capital amazonense, que apesar de conseguir 



 

 
 

tornar-se jornalista e funcionário público, não se contentou em apenas esquecer a infância vivida 

em Manicoré, cidade do rio Madeira.  

Souza apresenta a literatura como a única saída possível para a ferocidade de Engrácio. 

E Histórias de Submundo se tornou a prova de que o autor se agarrou a ela como alguém que se 

agarra ao inimigo: pelo pescoço (SOUZA, 2010, p. 223). O ensaísta classifica como os 

melhores contos da obra de Engrácio aqueles em que os dramas são protagonizados por suas 

memórias de infância.  Bergez (2006, p.116) afirma que a crítica temática tenta identificar um 

ponto de partida, uma intuição primeira, a partir da qual a obra se irradia. Dessa forma, Márcio 

Souza apresenta a infância interiorana de Engrácio como ponto inicial da qualidade literária do 

contista. 

Assim como tal, na crítica temática não se pode pretender uma coincidência total entre o 

discurso crítico e a obra que ele esclareça: a palavra do comentador é sempre outra. Então Souza 

nota como tema principal de Engrácio a impossibilidade: ―impossibilidade dos personagens 

viverem nas misérias do extrativismo, impossibilidade do escritor mesmo, que por mais contido 

que se faça, sempre tropeça numa palavra mal colocada no caminho‖ (SOUZA, 2010). 

Contudo, Souza explicita o pioneirismo de Engrácio na contística amazonense. O 

contista apresenta um conto menos pretensioso, a paisagem é deixada em segundo plano, o tema 

agora é o ribeirinho e suas contigências, agora, ele é agente de sua história, deixa de ser 

penumbra. A natureza é menos adjetivada, é mais dura, é o inimigo. O contista sabe que outros 

já naufragaram nesses adjetivos. Logo, Engrácio quer encerrar a literatura de repouso, 

desmascarar, surpreender pela dureza uma tradição determinado pelo conformismo. (SOUZA, 

2010, p. 224) 

De acordo com a crítica temática essa substituição da concepção pyramidal clássica 

(que implica uma hierarquia, um sistema de valores que organiza e estrutura o sentido) pela 

visão panorâmica de uma rede onde tudo faz sentido, é apresentada na crítica de Souza, ao notar 

a riqueza literária na contística engraciana por seu tema singular. O ensaísta atribui ao contista a 

representação do realismo crítico, onde expressa a região amazônica de maneira direta, retraça 

os flagrantes da vida ribeirinha, proporcionando, assim, a oportunidade de Arthur Engrácio 

fazer ―a literatura do interior com autenticidade‖ (SOUZA, 2010, p.224). 

O prefácio da obra Contos do mato (1981), de Arthur Engrácio, é realizados por Márcio 

Souza. Em sua apresentação da obra, Souza afirma que Engrácio ―é o mais talentoso contista de 



 

 
 

nosso Estado‖, e complementa sua afirmativa ao traçar um breve histórico da economia 

amazonense. Seu olhar para a política do Estado é associado ao seu julgamento crítico. Para o 

ensaísta, Engrácio e sua literatura estão perfeitamente integrados pela rede econômica da região. 

A concepção de que o ato criador é inseparável do movimento instaurador, no qual o eu criador 

se inventa no movimento pelo qual se comunica (BERGEZ, 2006, p.102), é aplicável ao 

conceito de Márcio Souza a respeito de Engrácio.  O ensaísta apresenta os contos engracianos 

como ―flagrantes-da-realidade, que mais parecem evocações de pesadelos de infância, daquela 

infância sem inocência  que não é infância, mas sonegação do mundo infantil e para aqueles que 

vivem mergulhados nas sociedades rurais atrasadas‖ (ENGRÁCIO, 1981, p. 10). 

Diante de toda a amargura do inexplicável, do cenário da contística engraciana: ―a 

Amazônia dos estertores do extrativismo‖, Souza apresenta a esperança presente nos flagrantes 

de Engrácio. ―Esperança por ainda vermos que um contista continua produzindo e lutando para 

ver sua literatura vir à luz numa terra onde até mesmo a classe dominante é iletrada‖ 

(ENGRÁCIO, 1981, p.11). Márcio Souza refere-se ao sistema social vivido na Amazônia na 

época dos seringais, do extrativismo retratado nos contos de Engrácio. Assim, o contitsta é 

reconhecido por reproduzir a vida amazônica em seus contos com maestria. 

 

3 MÁRCIO SOUZA POR ARTHUR ENGRÁCIO 

 

Além do pioneirismo na contística, Arthur Engrácio obteve êxito ao enveredar na crítica 

literária. Em sua obra de ensaios críticos,  Um olho no prato e outro no gato  (1981), o autor 

tece críticas a favor da concepção do que é literatura verdadeiramente amazonense para ele, que 

é aquela que possui o homem ribeirinho como foco, não mais o paisagismo. Contudo, Engrácio, 

por vezes se contradiz e coloca em dúvida seus critérios críticos, no entanto, para Márcio Souza 

suas críticas são elogiosas, principalmente acerca da obra A expressão amazonense — do 

colonialismo ao neocolonialismo (2010). 

A obra de ensaios críticos de Souza possui, segundo Engrácio, ―um sopro de revolta mal 

contida‖ que percorre as suas páginas. O crítico ainda compara a obra a um sopro quente, 

causticamente, cujo efeito vai-se fazendo sentir à medida em que o autor se aprofunda no estudo 

do ―processo amazonense‖, a que se propôs. Na visão de Engrácio, a obra de Márcio Souza 

então, é uma revisão crítica da superestrutura do Estado do Amazonas, no que se prende ao 



 

 
 

aspecto cultural, sociológico, econômico, etc. (ENGRÁCIO, 1981, p.37) 

A crítica temática estabelece que o estilo não é um questão de técnica, mas de visão, que 

a obra implica ―uma percepção do mundo singular que adere ao material de que é feita‖ 

(BERGEZ, 2006, p. 101). Assim, o estilo de Márcio Souza implica sua percepção do painel que 

é traçado sobre a história, a literatura e os costumes no Amazonas, na obra em questão. Arthur 

Engrácio afirma sobre Souza: ―temperamento impetuoso e de aberta franqueza, esse 

comportamento do ensaísta reflete-se nas suas manifestações intelectuais mais rotineiras‖. O 

crítico então apresenta o estilo de Márcio Souza em suas peças de teatro, artigos de jornal e até 

nas dedicatórias de livros que oferece aos amigos, Engrácio define, em termos literários, Márcio 

Souza como ―artista vingativo‖, lembrando Eça de Queiroz, que assim se intitulava na luta 

contra a burguesia petulante de seu tempo. (ENGRÁCIO, 1981, p.37) 

Segundo Arthur Engrácio, o compromisso de Souza é com a verdade, e não com os 

descontentes sedentos de glória e benesses. Nessas palavras, Engrácio traça como característica 

marcante de Souza a sua autenticidade, e sua obra A expressão amazonense — do colonialismo 

ao neocolonialismo (2010), como um forte grito de denúncia. Por vezes, para não fugir de seu 

compromisso com a verdade, Márcio Souza chega a ser chocante nos seus pronunciamentos 

(ENGRÁCIO, 1981, p. 38). Na parte da obra dedicada à literatura, Engrácio afirma que Souza 

não é menos acrimonioso. Dos escritores amazonenses, pouquíssimos mereceram de Souza 

referências elogiosas. Um ou outro poeta, um ou outro ficcionista. Engrácio refere-se ao título 

da obra e diz que a obra de Souza pode-se chamar de ―inexpressivo‖ (ENGRÁCIO, 1981, p.39), 

pois a preponderância negativa dos valores nela estudados é evidente. Contudo, Engrácio afirma 

que A expressão amazonense é ―a maior obra de estudo e análise sociológica do Amazonas que 

se escreveu nos últimos tempos‖ (ENGRÁCIO, 1981, p.40). 

Sob o olhar da crítica temática, a escrita dos críticos temáticos alarga e desloca assim o 

jogo da caracterização: a apreciação crítica não se refere somente a uma consciência, um objeto 

ou um ser, mas aos meios e modalidades das relações que os unem. Logo, a impressão sensível 

pode ter tanta importância quanto o pensamento reflexivo (BERGEZ, 2006, p.107). Dessa 

forma, as relações sociais e políticas de Engrácio e Souza são determinantes em suas opiniões 

críticas. Engrácio, em sua obra Poetas e Prosadores Contemporâneos do Amazonas (1994), 

descreve Márcio Souza como ―um escritor moderno, apegado ao regionalismo amazônico, mas, 

com algumas incursões aos temas de caráter urbano‖ (ENGRÁCIO, 1994, p.73), assim coloca o 

leitor a par do reconhecimento literário de Márcio Souza. 



 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura amazonense apresenta em seus dois autores, Arthur Engrácio e Márcio 

Souza a ferocidade e o estilo tenso de escrita. Ambos em suas críticas reiteram aquilo que a 

crítica temática entende por estilo, em que a visão se sobressai  em relação à técnica. Então, é 

evidente que se o artista se revela em sua obra, ele se constrói da mesma forma por ela.  

A crítica literária tem como base alguns conceitos, como por exemplo, descrever, julgar, 

saber e compreender, não excludentes entre si e complementares em sua função crítica. Um 

escritor, em análise à obra do outro, descreve seus temas e motivos, além de julgar suas 

afirmações e seu estilo.  Para chegar ao nível do julgamento, ele precisa passar pelo processo do 

saber e, consequentemente, do compreender, pois só a ciência e a compreensão da obra 

possibilitam a faculdade de julgar. É isso que faz Márcio Souza sobre os textos de Arthur 

Engrácio e Arthur Engrácio sobre os textos de Márcio Souza. 

Roland Barthes (2011) estabelece que a crítica é o diálogo de duas histórias e de suas 

subjetividades, as do autor e as do crítico. Assim os diálogos entre as histórias de Engrácio, um 

interiorano, sequestrado, de escrita pungente, e Márcio Souza – autor moderno, de estilo tenso e 

de aguda consciência social – dois discursos, duas visões, que dialogam acerca do mesmo tema, 

a Amazônia. A cada autor, uma concepção crítica diferente, porém a mesma atitude crítica 

presente. 

Não se pode deixar de perceber, tanto nos textos de Márcio Souza sobre Arthur 

Engrácio quanto nas considerações deste sobre aquele, uma certa propensão à crítica biográfica 

ou genética, em que, a pretexto de se analisar a obra, analisa-se o autor. Mesmo falando sobre o 

estilo do autor do texto analisado, um autor (Arthur Engrácio) é taxado de ―sequestrado‖, 

enquanto o outro (Márcio Souza) recebe a pecha de ―artista vingativo‖.  A despeito dessa visão 

negativa de um sobre o outro, parece haver também, em alguns momentos, uma postura de 

concessão, expressa em deferências e amenidades que acabam instaurando na crítica algumas 

contradições, quando o ―sequestrado‖ é apontado como um ótimo contista e o ―artista 

vingativo‖ é criador de um painel sociológico coeso sobre a Amazônia. 
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