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RESUMO 

 

O presente artigo analisará um conjunto de intervenções críticas publicadas originalmente em 
jornais impressos. Os três textos escolhidos possuem uma característica em comum, a de buscar 
estabelecer um panorama geral dos caminhos, ou descaminhos, da literatura brasileira 
contemporânea. Articulado com o debate, proposto em nosso simpósio, sobre os valores e as 
possíveis funções sociais que norteam a prática crítica na contemporaneidade, este corpus nos 
ajudará a entender como e mediante quais valores alguns dos nossos mais destacados críticos 
problematizam a literatura contemporânea, em especial as obras surgidas a partir de meados da 
década de 1990. Os três autores escolhidos são críticos de importante atuação, tanto no contexto 
acadêmico, quanto jornalístico, na discussão sobre a nossa atual literatura. Dois são professores 
universitários – Alcir Pécora, da Unicamp; Leyla Perrone-Moisés, da USP – e o terceiro é um 
jornalista com formação acadêmica: José Castello. Deste modo, consideramos que os três textos 
escolhidos para nossa análise consistem em uma significativa amostra de alguns possíveis valores 
que têm permeado a nossa crítica. Analisaremos “Impasses da literatura contemporânea”, de Alcir 

Pécora, “Literatura digestiva”, de José Castello, “A literatura exigente”, de Leyla Perrone-Moisés.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Crítica Literária. Literatura Brasileira Contemporânea. José 

Castello. Alcir Pécora. Leyla Perrone-Moisés.  

 

Literatura, crítica e polemismo 

 

 Não é incomum nos depararmos, volta e meia, com análises conjunturais do status 

quo da literatura brasileira contemporânea, a ponto de pensarmos ser esta prática uma 

espécie de topoi da crítica literária das últimas décadas. É possível que o próprio objeto 

de reflexão – a literatura contemporânea -, por sua constante transformação e progressivo 

incremento do seu corpus, exija um periódico balanço contextual. Nosso artigo realizará 

uma breve análise de três recentes sistematizações sobre a literatura brasileira 

contemporânea. Tratam-se dos seguintes ensaios, todos publicados originalmente no 
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contexto do jornalismo cultural: “Literatura digestiva”, de José Castello1 (2015), 

“Impasses da literatura contemporânea”, de Alcir Pécora (2011)2 e “A literatura 

exigente”, de Leyla Perrone-Moisés3 (2012). Os textos de Pécora e Castello são marcados 

por uma avaliação bastante negativa da qualidade e pertinência da nossa ficção brasileira. 

Perrone-Moisés, por outro lado, realiza uma abordagem que consideramos mais 

nuançada, tanto no que concerne às ideias propostas pela autora, quanto à metodologia 

utilizada para a escrita do seu ensaio.  

 Ao pensarmos na expressão “crítica literária”, nos surge à mente o seu principal 

trabalho, o de debruçar-se sobre um texto considerado literário e, a partir de uma análise 

textual mediante uma série de metodologias e pressupostos teóricos, estabelecer com a 

obra escolhida um fecundo diálogo, uma rica possibilidade de construção de sentidos. 

Outro desdobramento da atividade crítica, por outro lado, consiste na necessidade da 

crítica literária analisar a sua própria atividade enquanto produtora de hipóteses 

interpretativas. É neste segundo campo que podemos situar o presente artigo. Neste 

sentido, porém, me encontro diante de um risco duplo. Primeiro, em muitos dos nossos 

artigos, dissertações, teses, capítulos ou livros, o diálogo com teorias e demais fortunas 

críticas pode, infelizmente, se encaminhar na direção não de uma análise crítica, mas de 

uma celebração de um legado teórico. Dizendo em outras palavras: muitas vezes, partes 

consideráveis da nossa produção acadêmica se assemelham a museus, cuja função 

principal diz respeito mais à manutenção de uma memória, de uma tradição, de um grande 

Mestre a ser imitado. Por outro lado, o segundo risco é o da iconoclastia, o da gratuita 

demolição de ídolos, ou o risco da incorporação e rápida substituição das últimas teóricas 

e/ou perspectivas críticas da moda. 

 No campo da crítica literária, estamos fadados a transitar apenas entre o Museu 

ou Fast-Food teórico? Embora essas duas imagens caricaturizem uma dinâmica mais 

complexa, lanço mão delas a fim de enfatizar quais são as consequências possíveis de 

quando a crítica literária olha para si mesma. Neste sentido, são pertinentes as reflexões 

sobre a ideia de polêmica como motor do debate cultural, tal como foram pensadas por 

João Cezar de Castro Rocha (2011) no seu livro Crítica Literária: em busca do tempo 

perdido?. Ao resgatar da ideia de “polêmica” um significado que não seja tão somente, 

como muitos enfatizam, sinônimo de uma prática autoritária ou narcísica, Castro Rocha 

                                                           
1 Publicado no Estado de São Paulo. 
2 Publicado no jornal O Globo. 
3 Publicado na Folha de São Paulo.  
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indica o quanto a polêmica pode e deve se tornar uma condição estruturante de qualquer 

debate público cultural.  

 O foco do nosso estudo não consiste em problematizar a ideia em si de “polêmica”, 

mas sim de conectar-se com as consequências positivas do compromisso da crítica 

literária em fazer circular, nos termos de Castro Rocha (2011, p.115), “interpretações 

concorrentes”. Por conseguinte, evita-se a formação daquilo que é chamado pelo autor de 

“subsistemas autocentrados e endogamicos” (ROCHA, 2011, p.116). Deste modo, ao 

definir o ethos polêmico, Crítica Literária: em busca do tempo perdido? define uma 

postura intelectual que fundamenta a nossa própria perspectiva sobre o debate proposto 

neste artigo: 

 

Em outras palavras, recupero conscientemente o ethos polêmico em sua 
capacidade de estruturação sistêmica, capacidade que demanda a 
explicitação dos próprios pressupostos e a leitura atenta, ainda que 
belicosa, dos princípios defendidos pelo adversário do momento 
(ROCHA, 2011, p.73) 

 

 Apontar ressalvas aos textos de Pécora, Castello ou Perrone-Moisés não se 

configura necessariamente “polemismo”; por outro lado, devemos nos indagar se os 

próprios textos a serem analisados não recaem neste equívoco. Portanto, a nossa pergunta-

trabalho pode ser colocada nos seguintes termos: a partir de quais valores literários os três 

críticos escolhidos fundamentam as suas escolhas e as suas avaliações gerais a respeito 

do panorama da literatura brasileira contemporânea? Tais valores são contextualizados e 

problematizados por cada um dos textos escolhidos, ou são, pelo contrário, naturalizados 

para desta forma serem considerados como única forma de criação poética e ficcional? 

 Qual imagem se desenha em cada uma das três intervenções críticas?  

 

A literatura brasileira contemporânea: entre o digestivo e o impasse 

 

 Se, em 1923, perguntássemos à escritora inglesa Virginia Woolf qual era o 

panorama da literatura de seu tempo, a resposta seria profundamente pessimista. 

Vejamos, por exemplo, o que ela afirma no seu ensaio “Como impressionar um 

contemporâneo” (WOOLF, 2014): “Mas nossa época, tão pobre, está à beira da penúria. 

Não há um nome que se sobreponha aos restantes. Não há um mestre em cuja oficina os 

jovens se orgulhem de fazer seu aprendizado”. A afirmação não pode deixar de nos causar 

espanto. Estamos, afinal, na época que, para muitos, incluindo significativas parcelas da 
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crítica acadêmica em diferentes países, é considerado um “período de ouro” na literatura: 

o Modernismo. Em 1922, por exemplo, no universo das letras anglo-saxônicas, T.S. Eliot 

publica The waste land; James Joyce, o Ulisses. Ainda no âmbito das letras em língua 

inglesa, em 1923, Yeats ganha o Nobel de Literatura; em 1923, obras de Hemingway, 

Joseph Conrad, D.H. Lawrence, Aldous Huxley, William Carlos Williams, P.G. 

Wodehouse, Bernard Shaw, Robert Frost, E. E. Cummings, Wallace Stevens, entre 

outros, são compostas e/ou publicadas. Fora do campo da língua inglesa, duas obras 

notáveis vêm à luz neste mesmo ano: A consciência de Zeno, de Italo Svevo; o quinto 

volume de Em busca do tempo perdido, de Proust (publicado postumamente).  

 Woolf (2014, p.123) continua: 

 

Sim, esta é uma época pobre, repetimos, com muito para justificar-lhe 
a pobreza; mas, francamente, se opusermos um século a outro, a 
comparação se mostra, de modo irresistível, contra nós. [...] Ao nosso 
século não faltou atividade; porém, se lhe exigirmos obras-primas, os 
pessimistas, a julgar pela aparência, estão certos. Tem-se a impressão 
de que uma era de gênios deve ser sucedida por uma era de esforço; o 
tumulto e a extravagância, por limpeza e trabalho duro. 
 

 

 “Vivemos uma época em que não há obras-primas”; “nosso tempo é pobre”; 

parafraseio as duas ideias fundamentais contidas no fragmento acima e proponho a 

seguinte indagação ao leitor: em debates, artigos de opinião, simpósios ou mesas de bar, 

quantas vezes não ouvimos ideias semelhantes? Ao longo de séculos e décadas, uma 

mesma voz ecoa através de diferentes textos. Tal voz abre mão da perspectiva crítica em 

relação à contemporaneidade a fim de articular toda uma leitura de conjuntura ao redor 

de uma mesma palavra: o “não” ao tempo presente. 

 Este parece ser o caso do ensaio “A literatura digestiva”, de Castello. A visão 

bastante negativa contida no texto também surpreende. Castello é um dos bons críticos 

literários militantes em atuação hoje no Brasil e, ao longo de tantos anos de prática crítica, 

em diferentes momentos abriu espaço para escrever a respeito de autores 

contemporâneos, muitos deles, à época de cada resenha, estreantes. Em sua avaliação 

geral, contudo, a literatura brasileira atual é apresentada como carente de maior qualidade 

literária:  

 

A ficção brasileira do século 21 se caracteriza por uma nova tendência, 

a que podemos chamar de “literatura comercial”. O comércio – com 
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suas vendas, seus best-sellers, seus negócios, suas cifras – interessa a 

ela muito mais que a própria literatura e seu leitor. Literatura produzida 

“para vender”, essa literatura se dissemina com o avançar do novo 

século. O que é mais preocupante: ela se multiplica, sobretudo, entre os 

jovens autores, cada vez mais fascinados pelas benesses do deus 

Mercado, e menos interessados na qualidade e densidade de suas 

narrativas. Uma primeira característica se destaca: a padronização. O 

que significa que, no lugar da invenção, os escritores têm em vista 

agora, com ânsia redobrada, as vantagens da repetição. (CASTELO, 

2015) 

 

  

 Seria possível identificar uma ambiguidade no fragmento acima, no sentido de 

que Castello gostaria de atacar o conjunto de textos classificados como “literatura de best-

seller”? Sim, é possível pensar deste modo. Por outro lado, fica a impressão de que há 

uma negação como um todo da produção ficcional recente, em especial aquela escrita 

pelos mais jovens. Dois dos supostos problemas identificados em nossa ficção 

contemporânea estão elencados: o forte flerte com o “deus Mercado” e a “padronização”. 

Ao longo do texto, Castello (2015) continua a revelar os problemas que o incomodam. 

Seleciono aqueles que considero os principais do seu texto: “Há, em tudo isso, a 

influência declarada da linguagem ligeira e bruta que predomina na internet”; “essa nova 

literatura nutre grande desprezo pela aceitação intelectual. Não se importa em saber o que 

dela pensam os críticos literários, os professores e os leitores cultos”; “produzir textos 

digestivos, que sejam consumidos com a rapidez e o descaso de um novo antiácido”; “essa 

literatura se pauta, antes de tudo, pelo desejo de não errar. Pelo desejo de agradar”; “Há, 

ainda, um evidente desinteresse pelo trabalho de linguagem e pelos exercícios 

experimentais [...] um forte desprezo pela história literária [...] sua postura, muitas vezes, 

é de quem estar a fundar a literatura”. Por fim, o autor critica as temáticas preponderantes 

na “ficção digestiva”: namoros, relações com os pais, desabafos entre amigos, moda 

jovem, misticismo, aventuras fantásticas, desabafo ligeiro, confissões da vida cotidiana. 

 Não há, porém, nenhum autor da “ficção digestiva” citado em “Literatura 

digestiva”. Nenhum verso discutido, ou algum fragmento de um conto ou romance. Da 

mesma maneira, nenhum autor contemporâneo, brasileiro ou estrangeiro, é citado como 

possível contraponto ao digestivo. 
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 O mesmo ocorre com o texto de Alcir Pécora. Em sua avaliação negativa da ficção 

contemporânea, nenhum autor, obra ou trecho são citados. Temos, mais uma vez, 

comentários panorâmicos, baseados em pressupostos que talvez não tenham sido 

suficientemente problematizados. Quais as ressalvas do professor da Unicamp? Pécora 

formula uma hipótese ousada, a de que o mundo contemporâneo estabeleceu uma série 

de pressupostos sociais que retiram do campo da ficção literária sua possível pertinência: 

 

Ocorre, hoje, uma impressionante expansão das narrativas no cerne da 

própria existência. Antes mesmo de existir como evento, a ação já se 

apresenta como narrativa, como ocorre nos reality show, em que as 

pessoas, antes de agir, representam ou narram a ação que lhes cabe. 

Ocorre também na multidão que fala pelos blogs e pelas redes sociais, 

ou se monitoram pelos celulares, de modo que a ação ou a conversa é 

sempre exibição/narração da conversa. É como se o mundo inteiro fosse 

virtualidade narrativa antes de ser existência particular, e 

principalmente como se todo mundo fosse interessante o bastante para 

ser visto/lido. Esse é um dos pontos não negligenciáveis que parecem 

retirar a prioridade ou a exclusividade da narração do narrador literário. 

É um problema basicamente de inflação simbólica. (PÉCORA, 2011) 

 

 Em seguida, Pécora (2011) afirma o quanto a “literatura mediana” (sinônimo do 

“digestivo” formulado por José Castello) é inferior a uma literatura considerada 

abertamente “ruim”. Além disso, afirma que uma boa literatura não é apenas uma lição 

de casa, ou o resultado de um aluno aplicado4, mas sim o resultado de um esforço de 

competição em busca da excelência. Pécora identifica no mundo literário contemporâneo 

uma espécie de demagogia, contida na sua ideia de uma suposta  voga do “democratismo 

inflacionário das representações”, que despreza o “domínio técnico” e o valor da 

“radicalidade construída no discurso” (PÉCORA, 2011). Do mesmo modo que Castello, 

lamenta aquilo que considera a ausência de apreço dos escritores contemporâneos em 

relação às possíveis contribuições da crítica literária:  

 

                                                           
4 Castello (2015) também associa a ideia de “mediocridade” literária à imagem do “aluno aplicado”. No 
seu caso, a crítica é um pouco mais especifíca e voltado para oficinas literárias que “pretendem formar 
escritores no ritmo da pronta entrega” e produzir “alunos nota 10”.  
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Uma parte dessa cena contemporânea de crise existe por não haver 

qualquer disposição para a crise. Quem critica parece um vilão, um 

estraga-prazer, um intrometido. Quem critica as obras, ainda mais se 

faz isso com argumentos insistentes, tem qualquer coisa de indecente, 

de impróprio.  Espanta, pois, ver a intolerância para a crítica, como se 

fosse alguma traição pessoal. De onde vem essa ideia de parentesco 

traído? Pessoalmente, não vejo por que o crítico tem de ser animador, 

parceiro, divulgador ou chancela do escritor. (PÉCORA, 2011) 

 

 Ausência de diálogo com a crítica literária; crise da função social da ficção; pura 

representação da alteridade sem trabalho formal com a linguagem – além destes três 

problemas, o que mais falta à literatura contemporânea? Há ainda, dois graves problemas, 

defende “Impasses da ficção contemporânea”. O primeiro, a perda da autonomia estética, 

um dos valores mais relevantes da modernidade literária: “Neste início de século XXI [..] 

a identidade psicológica original em sua relação com o mundo hostil da mercadoria e não 

a distinção da própria invenção, enquanto invenção engenhosa, pretende ser a fonte da 

qualificação autoral” (PÉCORA, 2011). Ou seja: na literatura contemporânea, o literário 

não estaria mais na imanência do texto, considerado como uma obra de alta relevância 

estética, mas dependeria, para a sua valoração, de realidades para além da textualidade 

escrita. O segundo problema, segundo o autor, residiria no fato de que a literatura 

contemporânea teria deixado de problematizar duas instâncias fundamentais: a) o Eu; b) 

a própria linguagem da representação (PÉCORA, 2011).  

 É possível fazer ressalvas a estes dois ensaios. A primeira delas, repito, é a forte 

sensação de que já existe um a priori que se recusa de antemão a negar legitimidade à 

literatura contemporânea. Chama atenção, de igual forma, o quanto os dois textos 

lamentam a falta de diálogo das novas gerações de escritores no tocante à crítica literária. 

No entanto, é preciso perguntar: como é possível um diálogo a partir de ensaios como 

estes? Ambos apontam o desprezo pelos aspectos “técnicos” da escrita literária. No 

entanto, nem que seja em caráter de breve exemplo, não se encontra uma única citação de 

uma obra literária, quanto mais um gesto de análise textual.  

 Por fim, cada um dos problemas elencados por Pécora e Castello não é em si 

necessariamente negativo, ou positivo. Cada cultura, cada tempo histórico, bem como as 

necessidades internas a cada obra, é que definirão a pertinência, ou não, de tais valores. 

Tento explicar melhor: nem sempre o valor da autonomia, por exemplo, perpassou a 

138



produção literária ocidental. A poesia mélica grega, ou o trovadorismo, por exemplo, 

podem ser entendidos plenamente a partir deste valor da “autonomia” do texto? Da 

mesma forma, tanto na literatura, quanto nas artes visuais, uma saudável expansão do 

campo de práticas textuais e artísticas necessitou repensar o primado da autonomia. Não 

podemos entender a obra de um poeta contemporâneo como o pernambucano Miró, por 

exemplo, sem entendermos que seu texto dialoga com uma performance do corpo em 

cena, traço que aliás é marcante em diferentes poéticas que, ao longo das últimas décadas, 

tomaram o campo de produção literária no Brasil e em outros sistemas literários. Não 

obstante uma obra como Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus (2014), 

publicado originalmente na década de 60, possua por si só uma qualidade na escrita que 

atenderia ao critério da “autonomia”, questões ligadas à representação social, testemunho 

e biografia se revelam fundamentais para o entendimento do livro. Linguagem ligeira, ou 

linguagem bruta, para pegarmos outro exemplo, são conceitos que por si só se esvaziam, 

sem um texto a partir do qual possamos discuti-los. Ou não é “ligeira”, ao seu próprio 

modo, a poesia e prosa de Oswald de Andrade? Ou bruta, também ao seu modo, a 

linguagem de Rubem Fonseca e Marcelino Freire?  

 Problematização da linguagem, da identidade, do ato de narrar, as diferentes vias 

do experimentalismo: são todos valores literários importantes, consolidados, aliás, 

exatamente na suposta “época pobre” a qual Virgínia Woolf no seu ensaio. No entanto, a 

ausência de algumas destas características não inviabiliza um projeto ficcional. Pelo 

contrário, uma série de interessantes escritores têm retomado um realismo bastante 

narrativo como uma nova via de criação ficcional, como é o caso de Jonathan Franzen, 

por exemplo, ou de algumas das obras de Philip Roth. Um bom romance brasileiro como 

o é Passageiro do fim do dia, de Rubens Figueiredo (2010), segue o mesmo caminho.  

 A própria tradição literária canônica pode nos levar a questionar o debate tal como 

posto nas avaliações negativas dos dois críticos. Ou autores como Balzac e Shakespeare 

não criaram suas obras-primas com um olho muito sensível ao “deus Mercado” de suas 

épocas? Antes da consolidação do realismo no romance moderno, através da picaresca, 

em primeiro lugar, e em seguida naquilo que Ian Watt (2010) chamará do “realismo 

formal” trazido pelo romance inglês do século XVIII, o senso de aventura e do fantástico, 

características criticadas por Castello, era uma condição muito frequente na prosa de 

ficção. Ou seriam os romances de cavalaria, por exemplo, literatura “digestiva” (de certa 

forma, para muitos críticos de sua época, a resposta seria sim)? Outro valor a permear os 

dois ensaios, embora não nomeado de modo explícito, é o da “transgressão”, tanto da 
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linguagem em si, quanto dos valores sociais consolidados na sociedade burguesa. Embora 

importante para as literaturas moderna e contemporânea, “transgredir” não é condição em 

si necessária à literatura. Toda a produção poética do Classicismo e do Neoclassicismo, 

por exemplo, é “transgressora” nos termos colocados pelos valores dos séculos XIX e 

XX? Uma certa cota de desprezo pelo que a crítica e os professores de literatura diziam 

ser o ideal literário não alimentou diferentes correntes do Romantismo e dos diferentes 

Modernismos?  

 Desta maneira, concluo que tanto “Literatura digestiva”, quanto “Impasses da 

literatura contemporânea”, formulam um discurso da crise, porque tentam impor à 

literatura contemporânea um conjunto de pressupostos que não são suficientes para 

entendê-la. Parte considerável destes pressupostos é baseada no conjunto de valores 

consagrados pelos mais diversos Modernismos. No entanto, embora a literatura 

contemporânea não implique necessariamente em um fatal rompimento com a literatura 

moderna, por outro lado fundamentar-se somente nos seus valores pode nos impedir de 

dar conta dos novos desafios propostos pelo contemporâneo.  

 Uma prova de que uma leitura panorâmica da literatura contemporânea pode ser 

escrita em outra perspectiva é o ensaio de Leyla Perrone-Moisés (2012), “A literatura 

exigente”:  

 

Entre as várias correntes da prosa brasileira atual, existe uma bem 

consolidada, que poderíamos chamar de literatura exigente. São obras 

de gênero inclassificável, misto de ficção, diário, ensaio, crônica e 

poesia. São livros que não dão moleza ao leitor; exigem leitura atenta, 

releitura, reflexão e uma bagagem razoável de cultura, alta e pop, para 

partilhar as referências explícitas e implícitas. (PERRONE-MOISÉS, 

2012) 

 

 “Entre as várias correntes”: a autora identifica uma pluralidade na produção 

literária contemporânea e, em seguida, escolhe uma destas vertentes como aquela com a 

qual possui uma maior afinidade. Em seguida, contextualiza as referências dessa vertente 

– autores como Kafka, Becket, Fernando Pessoa, entre outros -, bem como os situa 

geracionalmente. O passo seguinte é ainda mais interessante: Leyla Perrone-Moisés cita 

não apenas os autores que considera representativos do que classificou como “Literatura 
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exigente”, escritores como Julian Fuks e Alberto Martins, por exmplo, mas seleciona e 

comenta diferentes trechos das obras citadas ao longo do seu ensaio.  

 Não há, portanto, uma excessiva generalização, nem sequer uma palavra sobre o 

fim da literatura, ou da função social da ficção. Pelo contrário, a existência de diferentes 

vertentes em nossa literatura é considerada positiva pela autora:  

 

Há mais de 20 anos, o cultíssimo poeta-crítico José Paulo Paes 

advogava "por uma literatura brasileira de entretenimento" [...] Agora 

que já temos suficiente literatura de entretenimento, nacional e 

importada, é muito bom que tenhamos, ainda e também, uma literatura 

de proposta. (PERRONE-MOISÉS, 2012) 

 

Conclusão 

 

 Neste ponto, uma pergunta deve ser formulada: afinal de contas, Pécora e Castello 

não teriam um pouco de razão? Tudo caminha bem com a literatura contemporânea 

brasileira? Pelo contrário, não me furto a afirmar o quanto as diferentes preocupações e 

ressalvas desenvolvidas em seus textos são as minhas, também. No entanto, a nossa crítica 

não é ao direito e dever de formular ressalvas à literatura contemporânea, e sim ao modo 

pelo qual os dois textos estabeleceram esse debate. Seus textos tanto mais surpreendem 

porque ambos são escritos por leitores argutos não apenas de obras canônicas, como 

também da própria literatura contemporânea. É o caso, por exemplo, das contribuições de 

Pécora à fortuna crítica de Hilda Hilst, ou das resenhas que Castello tem publicado ao 

longo dos últimos anos sobre obras contemporâneas, resenhas estas circulando em jornais 

como O Globo, ou em suplementos literários como o Pernambuco.  

 O ensaio de Leyla Perrone-Moisés, por outro lado, demonstra o quanto é possível 

sim estabelecer um panorama sobre a literatura contemporânea sem recair em excessivas 

e reativas generalizações. Entre a demagogia festiva da contemporaneidade e as profecias 

apocalípticas, o caminho mais saudável é apenas um: não abdicar do gesto crítico, que só 

pode ser feito no infatigável corpo a corpo com o conjunto de produções textuais 

consideradas, a cada época, como pertencentes ao âmbito da literatura.  
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