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Nós percorremos, nas Aulas 1, 2 e 3, algumas questões fundamentais sobre a 
natureza da literatura e sua relação com a história e a sociedade. A partir desta aula 
4, você vai estudar mais  detalhadamente duas correntes críticas que se debruçaram 
sobre a literatura no início do século XX e que mudaram a forma como a sociedade, 
na verdade, principalmente a academia, percebe e lida com a literatura. Assim, nesta 
aula, você vai conhecer o Formalismo russo e o New criticism, quando surgiram e como 
lidam com o texto literário.

Ao final dessa aula, esperamos que você possa:

 ● compreender a origem do Formalismo e do New criticism;

 ● diferenciar os aspectos constituintes de cada uma dessas correntes críticas;

 ● contextualizar essas correntes críticas em relação à sua época;

 ● compreender a forma como lidam com a literatura.

Apresentação e Objetivos

Aula 04
Correntes Críticas I:

Formalismo e New criticism
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Eu

à poesia

só permito uma forma:

concisão,

precisão das fórmulas

matemáticas.

Às parlengas poéticas estou acostumado,

eu ainda falo versos e não fatos.

Porém

se eu falo

“A”

este “a”

é uma trombeta-alarma para a Humanidade.

Se eu falo

“B”

é uma nova bomba na batalha do homem.

Vladimir Maiakovski, V Internacional. 

Tradução: Augusto de Campos.

Em seu poema, Maiakovski fala da concisão necessária 
à forma poética, ele nega uma poesia impressionista, de 
sentimentos derramados e de pura inspiração. Ele prega uma 
poesia que se materialize em alarme para a humanidade, em 
bomba, ou seja, que denuncie, que chame a atenção. 

  O uso das letras, para ele, denota a 
preocupação com a forma poética. Assim, a concisão precisa 
ser tão forte que cada letra tenha o peso de uma representação, 
de um objeto.

Para Começar

Fig. 01  - Retrato de 
Maiakovski
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Se pensarmos historicamente, a teoria sobre a literatura remonta a Aristóteles, 
sobre quem já falamos anteriormente, que apresenta, em sua Poética, um tratado de 
estudo sistematizado sobre a literatura. Nesse livro, o pensador grego nos fornece 
os conceitos de mimese (concepção da literatura e da arte em geral como imitação); 
verossimilhança (a verdade inerente à obra); catarse (a purificação das emoções 
humanas suscitadas pela própria arte) e a definição dos gêneros literários (epopéia, 
tragédia, comédia).

Horácio, em sua Arte Poética, já durante o Império Romano, mantém os preceitos 
aristotélicos sobre literatura, estabelecendo modelos literários para o futuro escritor. 
O que determina uma linha de caráter normativo no que tange à sistematização do 
pensamento sobre a literatura.

Essa linha, que une o pensamento da retórica e da poética em vários aspectos, 
permanece com poucas variações até o Renascimento e só entra em declínio a partir 
do Romantismo, cujas ideias de autoria, de genialidade e de originalidade põem abaixo 
os valores de modelos idealizados de beleza e de qualidade da arte.

 Ao longo do século XVII, até o final do século XIX, passaram a imperar duas 
formas de ver criticamente a literatura na sociedade ocidental: uma visão historicista, de 
raízes positivistas, que imperava na academia e uma crítica de natureza impressionista, 
comum a jornais e revistas.

Assim é

  Ficam patentes em sua poesia, ambientada no Futurismo russo, uma 
opção por uma poética engajada com as mudanças de seu tempo e profundamente 
voltada para a forma. Alguns desses elementos serão de fundamental importância 
também para as correntes críticas de sua época.

Vladimir Maiakóvski é o poeta russo que mais completamente expressou, 
nas décadas em torno da Revolução de Outubro, os novos e contraditórios 
conteúdos do tempo e as novas formas que estes demandavam. “Sem forma 
revolucionária não há arte revolucionária”, era o seu lema, e nesse sentido 
Maiakóvski é um dos raros   poetas que conseguiram realizar poesia participante 
sem abdicar do espírito criativo.

Leia mais em: http://www.culturapara.art.br/opoema/maiakovski/maiakovski.htm
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Explicando melhor, poderíamos dizer que havia uma corrente impressionista que 
tentava explicar o texto a partir de causas extrínsecas, ou seja, externas ao texto em 
si, fosse a vida do autor ou o contexto social da obra. Havia outra corrente, de feições 
mais cientificistas, que se propunha a explicar os textos a partir de suas influências e 
fontes ou aos fatos linguístico-textuais de natureza histórica a que as obras estivessem 
ligadas. E havia ainda uma linha de atitude crítica pouco rigorosa e mais voltada para a 
fruição do texto, que se embasava nas impressões pessoais causadas pela leitura.

 A partir das primeiras décadas do século XX, esse panorama começou a mudar 
com a organização de grupos ou a tentativa de sistematização dos estudos literários. 
Nesse panorama de mudanças por que passou o mundo no início desse século, 
entre revoluções sociais e descobertas científicas, geraram-se, também, profundas 
modificações na forma de estudar e de conceituar a literatura.

 Marcou essa transformação o surgimento de alguns fatores que precisam ser 
mencionados para entendermos melhor esse processo de alteração dos horizontes 
intelectuais. Assim é que, nesse período:

1. desenvolve-se o método fenomenológico na filosofia, passando a ter aplicações 
nas ciências humanas;

2. surge o gestaltismo, preocupado em compreender os processos de conhecimento 
humano;

3. nasce a linguística estrutural a partir das ideias de Ferdinand de Saussure e

4. inicia-se o processo de eclosão das 
vanguardas artísticas – futurismo, cubismo, 
expressionismo, dadaísmo, entre outras 
-alterando as concepções de arte e  estimulando 
a pesquisa de processos de criação artística.

Todas essas modificações influenciam 
os estudos sobre literatura que se inovam 
a partir do surgimento de correntes críticas 
como o Formalismo Russo, o New Criticism, 
a Estilística e o Estruturalismo. Todas essas 

correntes, apesar de inúmeras divergências, têm em comum, pelo menos, os fatos 
de negarem a visão anterior, mais historicista do estudo literário e apresentarem 
uma profunda aversão à crítica impressionista, defendendo, portanto, a ideia de que 
a literatura deve ser estudada a partir do próprio texto, em sua especificidade de 
estrutura e de linguagem. Vamos identificar, portanto, como surgiram essas correntes, 
quais os principais conceitos que elas trazem para os estudos literários e seus princípios 
fundamentais. 

 Essas correntes, não necessariamente vinculadas entre si, são depois reunidas 
em importante trabalho dos pesquisadores René Wellek e Austin Warren, publicado 
em 1942, intitulado Teoria da literatura. E esse seria o nome, então, da nova disciplina 

Fig. 02 
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que se oporia, a princípio, à história da literatura, à ciência da literatura ou à critica 
literária dos modelos anteriores ao século XX.

 As teorias críticas apresentadas nesta aula correspondem a esse panorama e 
têm profunda influência na forma como a literatura é vista e estudada até hoje em dia.

1. O Formalismo Russo

Entre os anos de 1914 e 1915, na Universidade 
de Moscou, um grupo de jovens estudantes funda o 
Círculo Linguístico de Moscou. Um desses jovens teria 
uma importante participação em várias tendências 
da crítica e da linguística posterior,  o estudioso 
da linguagem, Roman Jakobson. Esse grupo se 
propunha a fazer estudos linguísticos e poéticos 
construindo uma alternativa à crítica historicista 
reinante e também à crítica impressionista. 

Logo depois, em 1916, é fundado, por 
outro grupo de linguistas e estudiosos da 
literatura, a Opojaz (Sociedade para o Estudo 
da Linguagem Poética) onde se distinguem 
Chklovski e Eicnkenbaum.   Nascia, dessa 
convergência de grupos, o que viria a se 
chamar Formalismo Russo.

Esses grupos atuavam em consonância 
com os movimentos de vanguarda da época, 
principalmente o Futurismo Russo, que 
tem como representante principal o poeta 
Maiakovski, cujo poema você leu na abertura 
desta aula. 

Os formalistas exerceram uma crítica prolífica mesmo após a Revolução de 1917, 
até que sua visão imanentista da literatura começou a ser atacada por intelectuais e 
dirigentes marxistas da então nova União Soviética e o grupo ser esfacelado e extinto 
a partir do início da década de 1930.

Mas as ideias dos formalistas reverberaram na Europa e se espalharam para diversos 
outros grupos em outros países. Jakobson, por exemplo, foi elemento fundamental na 
organização do Círculo Linguístico de Praga, onde também atuou Jean Mukarovski, 
outro importante téorico do formalismo russo.

Fig. 03 

Fig. 04 
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Os formalistas russos estabeleceram uma distinção 
entre a linguagem literária e a linguagem cotidiana, 
elaborando o conceito de literariedade, isto é, a ideia de que 
a qualidade do texto literário reside no conjunto de traços 
constitutivos de sua linguagem. Dessa forma, eles optam, 
também, por uma crítica imanente, que privilegia o objeto 
literário em si, e não seu autor ou seu contexto.

Partindo da análise da organização do texto literário, 
os formalistas debruçaram-se, a princípio, sobre o verso, 
observando seus aspectos fonoestilísticos (o ritmo e sua 
relação com a sintaxe, os esquemas métricos, etc.). Depois, 
voltaram-se para a prosa identificando a importância do 
tempo para a estrutura narrativa e estabelecendo a diferença 

entre fábula e intriga, forma e conteúdo.

Um conceito fundamental para o formalismo russo, determinado por Tynianov, 
é de que a obra literária, assim como a própria literatura, é um sistema de elementos 
interligados e interdependentes, organizados de forma a atingir uma determinada 
finalidade. 

No ensaio Arte como procedimento, que você encontra no material complementar 
a essa aula, Chklovski indica que o que constitui a literatura é a forma como a 
linguagem é organizada, ou seja, buscando explorar os sons e os ritmos, diferente da 
linguagem cotidiana, que seria automatizada e rotineira. Aguiar e Silva, apresentando 
esse movimento, lembra que eles defendiam a ideia de que “o escritor deforma a 
realidade para melhor atrair a atenção do leitor, consistindo o seu processo básico de 
representação do real, um processo de singularização do objeto”. (1979, p. 559).

Quadro 1: Conceitos Formalistas

Agora, pare um pouco a sua leitura, pesquise um pouco mais sobre o Formalismo, 
e responda a atividade a seguir.

Fig. 05 

CONCEITO DEFINIÇÃO

Literariedade Conjunto de traços constitutivos que caracterizam a obra 
literária.

Estranhamento Reação do leitor diante da obra de arte, causada pela 
organização da sua linguagem.

Desfamiliarização Efeito gerado pela capacidade do artista de organizar a 
linguagem de tal forma que se distancie do automatismo da 

linguagem comum.
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1. O que você compreende como Crítica Imanentista?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. O que é Futurismo Russo?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Em que aspectos o formalismo se opõe à crítica literária anterior ao século 
XX?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Mãos à obra
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Para começar de novo

Nós somos os homens ocos

Os homens empalhados

Uns nos outros amparados

O elmo cheio de nada. Ai de nós!

Nossas vozes dessecadas,

Quando juntos sussurramos,

São quietas e inexpressas

Como o vento na relva seca

Ou pés de ratos sobre cacos

Em nossa adega evaporada 

Fôrma sem forma, sombra sem cor

Força paralisada, gesto sem vigor; 

Aqueles que atravessaram

De olhos retos, para o outro reino da morte

Nos recordam - se o fazem - não como violentas

Almas danadas, mas apenas

Como os homens ocos

Os homens empalhados. 

[...]

T. S. Eliot. Os homens Ocos
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T.S.Eliot -  poeta,  crítico,  ensaísta, o dramaturgo - 
encarna uma das mais estranhas e poderosas permanências 
literárias de nossa época. Estranha, porque foi ele, acima 
de qualquer outro, o escritor contemporâneo que mais 
conscientemente buscou, na tradição cultural do passado, 
o sentido de um tempo presente que, por estar sempre 
vindo a sê-lo, fosse também futuro; poderosa, porque sua 
obra, a um só tempo clássica e moderna, revolucionária e 
reacionária, realista e metafísica, está na própria raiz que 
informa e conforma a mentalidade poética de nossos dias, 
tendo exercido fecunda e duradoura influência sobre todas 
as gerações que se formaram a partir de 1930.

Leia mais em: http://www.culturapara.art.br/opoema/
tseliot/tseliot.htm Fig. 06 - T.S.Eliot

2. O New  Criticism

Diferente do Formalismo Russo, o New criticism não pode ser considerado 
um movimento, pois não havia um grupo organizado com a finalidade de defender 
determinadas ideias acerca da linguagem e da literatura. No entanto, as ideias de 
vários escritores do sul dos Estados Unidos, que começaram a publicar e a defender 
seus posicionamentos teóricos a partir da década de 1930 têm, entre si, vários aspectos 
em comum, o que justifica denominá-los como uma linha teórica.

Autores como R. Penn Warren, René Wellek, John C. 
Ramson, T. E. Hulme, I. A. Richards, T. S. Elliot, são alguns dos 
nomes representativos dessa corrente e têm em comum o fato de 
defenderem uma leitura imanentista do texto literário. Opõem-se, 
ainda, à crítica historicista e ao impressionismo, defendem uma 
poesia antirromântica, propõem métodos e técnicas sistemáticas 
para a análise e a crítica de obras literárias.

Hulme, por exemplo, um católico militante e considerado 
por alguns estudiosos, um facista avant la lettre, é um defensor 
ardoroso da tradição e da ortodoxia e um adversário intransigente 
dos românticos. Advoga, em seus escritos, a rejeição ao subjetivismo 
e à imprecisão, e a visão da arte como uma estrutura orgânica em 

que cada elemento está intimamente ligado aos demais, gerando o significado do todo. 
Essa ideia, aliás, era de clara influência romântica, pois fora desenvolvida pelo poeta 
romântico Samuel Taylor Coleridge, em seus ensaios sobre a imaginação. Isso acaba 
por ser uma grave contradição ao pensamento de Hulme, basear-se no pensamento de 
um romântico para advogar uma teoria oposta àquele movimento. 

Fig. 07 
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Outro teórico a trazer alguns conceitos fundamentais para o New criticism foi 
I. A. Richards, que estudou, em sua vasta obra, questões de estética, de semântica e 
de crítica.  Alguns de seus pensamentos, porém, se opõem ao que se considera, em 
geral, a posição do new criticism, pois ele advoga uma visão psicologista da literatura, 
percebendo a criação estética como fruto de impulsos subjetivos, como a soma de 
estímulos psicofisiológicos. Assim, a obra literária seria constituída por projeções 
mentais: o ritmo, a intriga, o caráter. 

No entanto, algumas de suas ideias convergem para as teorias do new criticism, 
tais como seu interesse pelos problemas semânticos e pela análise linguística, que o 
levaram a defender um estudo minucioso das estruturas verbais da obra literária. Ele 
distinguiu, por exemplo, que havia um uso referencial e um uso emotivo da linguagem 
e que este último seria fundamental na construção da obra literária. Assim como 
difundiu a ideia de que na linguagem literária as palavras apresentam significados 
múltiplos.

Outro a exercer importante papel nas ideias do New Criticism foi o poeta e Teórico 
T. S. Eliot. Ele percebe a criação poética como um processo de despersonalização, em 
que o artista, ao invés de confessar ou desnudar sua intimidade, escapa a suas emoções 
através da criação literária. Para Eliot, o poema é um organismo independente e seu 
significado advém da organização dos materiais utilizados na sua construção, assim, 
elementos biográficos (do autor) seriam irrelevantes na compreensão do texto.  Para 
Aguiar e Silva:

T.S. Eliot formulou nos seus ensaios algumas das orientações basilares do 
new criticism: a atenção do crítico deve recair sobre a obra e não sobre a bio-
grafia do autor; necessidade de analisar rigorosamente a obra literária como 
uma estrutura verbal autônoma; condenação da crítica literária regida por 
preocupações extraliterárias; rejeição da crítica impressionista. (1979, p. 580)

À parte todas as posições convergentes e divergentes dos teóricos dessa corrente, 
dois conceitos são fundamentais para compreender as posições teóricas do New 
criticism: a crítica à falácia da intenção e à falácia da emoção. A primeira constitui a 
negação do valor da intenção do autor na análise crítica da obra literária. O que é bem 
evidente, se for observado o fato de que, a partir do momento em que se considera o 
texto como uma entidade autônoma, não se pode depender da intenção do autor ao 
criá-la para compreendê-la, pois todos os seus elementos significativos já a compõem.

A falácia da emoção diz respeito, por sua vez, a uma tendência impressionista 
da crítica contra a qual esses teóricos se posicionavam, isto é, a uma crítica superficial 
que entendia por criticar o parafrasear o texto, ou mesmo buscar nele “ensinamentos” 
relevantes.  Para eles, diz Aguiar e Silva:

Abstrair do poema um resumo em prosa ou uma asserção lógica, e supor que 
assim se exprime o significado total do poema, equivale precisamente a ig-
norar as inter-relações existentes entre os elementos constituintes do poema 
(quer entre si, quer com o contexto global do poema). (1979, p. 586)



Correntes Críticas I: Formalismo e New criticism
 

p13
 Aula 04

Dessa forma, e seguindo essa linha de pensamento, o mais importante conceito 
trazido pelo new criticism seria o de close reading, que se constitui numa leitura 
imanente do texto literário que busca apreender o modo único como em cada obra é 
utilizada a linguagem (sem considerar as questões autorais ou os movimentos estéticos) 
buscando observar os valores conotativos e denotativos da linguagem utilizada; as 
funções de determinadas categorias gramaticais (adjetivo, verbo, etc) no texto; as 
imagens construídas através das metáforas; os símbolos dominantes ou recorrentes; 
as palavras-chave e seus significados; os processos retóricos (reiteração, anáfora, 
hipérbole, alegoria, etc.); o ritmo e a harmonia; a estrutura da intriga de um romance; 
a caracterização de um personagem; a criação da atmosfera; os temas principais e 
os temas marginais desenvolvidos; enfim, tudo o que diga respeito aos elementos 
constituintes de cada texto literário em si.

Essa análise minuciosa é compartilhada, nessa corrente teórica, com as ideias 
do formalismo russo, mas diferente deste último, o new criticism, por entender a obra 
literária como um todo orgânico e coeso, não admite a divisão entre forma e conteúdo, 
preconizada pelos russos. No entanto, ambos trazem importantes conceitos para a 
leitura do texto literário.

Agora, que tal interromper um pouco os seus estudos e relembrar algumas coisas 
discutidas ao longo dessa aula, através de uma atividade?

1. Que aspectos você consegue perceber de semelhante entre o formalismo 
e o new criticism?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Que aspectos diferenciam essas duas correntes?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Mãos à obra



Teoria da Literatura I 
p14

Aula 04

Autoavaliação

Que tal você pesquisar um pouco mais acerca das convergências e divergências 
entre Formalismo Russo e New Criticism?  Leia, pesquise e complemente o quadro 1  
apresentado na primeira seção desta aula, acrescentando, resumidamente, os conceitos 
das duas correntes téoricas.

Nesta aula você estudou o surgimento da teoria da literatura, sua evolução 
através do tempo e sua profunda modificação a partir do início do século XX  devido 
a alguns fatores de caráter social  e cultural desse período. Você estudou também 
duas correntes muito importantes que fazem parte desse processo de modificação do 
estudo literário: o formalismo russo e o new criticism, tomando conhecimento de seus 
principais autores e de seus conceitos inovadores.

Já sei!

No livro a seguir, você encontra informações mais detalhadas sobre as correntes 
críticas apresentadas aqui  e uma pequena revisão acerca da teoria da literatura (seu 
objeto de estudo, suas diferentes metodologias, sua importância).

SOUZA, Roberto Acízelo de. Teoria da literatura. São Paulo: Ática, 1986.

Um passo a mais
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