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Resumo 
 
A crítica literária, como parte do jornalismo cultural, pode contribuir para a difusão da 
literatura e do hábito da leitura. Dessa forma, a crítica literária assume a função de 
serviço público, fundamental à atividade jornalística, ao fortalecimento da literatura e à 
formação do leitor. No Brasil, país carente de incentivos à leitura e à produção artística, 
isso é muito importante. O jornalismo brasileiro tem os literatos como primeiros 
jornalistas, que contribuíram muito para a atividade crítica, discutiam a literatura, 
geravam polêmicas e assim incentivavam a produção literária, além de estabelecer 
critérios e parâmetros de análise dos textos publicados na imprensa.  
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Corpo do trabalho 

Como parte do jornalismo cultural, a crítica literária tem lugar de destaque na 

informação e formação intelectual do público leitor, além de fortalecer a literatura, 

incentivando a produção literária, a difusão das obras e a melhoria de sua qualidade; 

também, ajuda a difundir o hábito da leitura.  

Num país carente de leitura, como o Brasil, isso é muito importante. E a crítica 

literária, como implica a análise rigorosa das obras, levando em consideração os mais 

variados aspectos que compõem o eu criador, como a realidade, a formação, a vida e as 

influências do autor, acaba, também, por elevar o nível do jornalismo cultural. 

O principal objetivo desta pesquisa é verificar até que ponto a crítica literária 

tem espaço nos jornais e revistas, e como o seu discurso consegue estabelecer um 

                                                 
1  Trabalho apresentado à Intercom Júnior, Jornada de Iniciação Científica em Comunicação. 
 
2 Fernanda Mattiuz, aluna do terceiro semestre de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro do 
Núcleo de Pesquisa em Jornalismo Literário. Professora Doutora Maria Cecília Garcia é formada pela ECA-USP; 
ministra as disciplinas Jornalismo Literário e Crítica de Arte na FCA-Mackenzie e é autora do livro "Reflexões sobre 
a Crítica Teatral na Imprensa" (Ed.Mackenzie, 2003) 
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diálogo com o público. A justificativa recai, sobretudo, na tentativa de ressaltar a 

importância do jornalismo cultural como veículo de divulgação das obras literárias, de 

popularização dos livros entre um público leitor carente de incentivos à leitura e ao 

consumo de uma literatura de qualidade no Brasil.    

A pesquisa de iniciação científica estuda a prática da crítica literária nos meios 

impressos brasileiros. Como esse tema é muito vasto, faz-se necessário restringir os 

objetos de estudo. A saber: 

Revista Entre Livros, publicada pela Editora Duetto; os Suplementos Literários 

da Revista Bravo - Bravo Livros - editora Abril; Revista Discutindo Literatura, editora 

Escala Educacional, Revista Cult, da Editora Bregantini e os cadernos dominicais dos 

jornais paulistas O Estado de São Paulo, Caderno Aliás e Folha de São Paulo, Caderno 

Mais. Tais meios de comunicação foram escolhidos devido à credibilidade e alcance 

junto ao público leitor. Então, para facilitar o processo de análise dessas mídias, o 

clipping está sendo realizado, o objetivo dessa ferramenta metodológica consiste na 

reunião dos principais materiais referente à crítica literária.  

Ainda a respeito das análises, destacam-se as revistas Discutindo Literatura e 

Entre Livros. A primeira, por ser uma publicação recente - ano 01 de publicação - tratar 

da literatura, a base da crítica literária, e, fundamentalmente, ter como foco a difusão da 

cultura. Em seu primeiro número, Clenir Belezzi de Oliveira, coordenadora geral da 

revista, afirma "(...) Discutindo Literatura pretende se tornar um instrumento de 

integração cultural, que possa dar voz e vez a novos talentos". Ora, uma das funções da 

crítica literária é justamente a divulgação da literatura, análise e comprometimento com 

a função social do jornalista: serviço público. 

Já a segunda, Entre Livros, também se caracteriza por ser uma publicação 

recente (está em seu primeiro ano e na décima quarta edição) e, além de tratar da 

literatura, é uma revista dedicada inteiramente à crítica literária.  Dossiês dedicados a 

grandes nomes da literatura, nacional e internacional, levam ao leitor uma análise bem 

elaborada da vide e obra do autor selecionado. Também, há um caderno de resenhas, em 

que a atividade crítica é fundamental, colunas assinadas por escritores e jornalistas 

ligados ao jornalismo cultural e, principalmente, à literatura e seções como: Livro do 

mês. Oscar Pilagallo, editor, escreve na primeira edição: "(...) Entre Livros surge para 

atender a demanda de um público adulto, que tem, ou gostaria de desenvolver, o hábito 

de ler livros" e mais adiante acrescenta: "(...) o ambiente de reflexão que queremos criar 

não é necessariamente incompatível com a temperatura jornalística".  
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As demais mídias dedicam seções exclusivas à livros e suas conseqüentes 

críticas. Revista Cult: Leitura Crítica e Seleção Cult/livros, Cadernos Aliás e Mais: 

Livros.  

O Suplemento Literário da Revista Bravo - Bravo Livros - infelizmente, só 

chegou à nona edição. Todavia, essas poucas edições estão sendo analisadas, pois, como 

o próprio nome indica, é um veículo dedicado somente à crítica literária; também, sua 

estrutura, formato tablóide, é diferenciada das outras mídias. 

A pesquisa divide-se em três capítulos. O primeiro estuda as principais 

definições de crítica literária e como ela se desenvolveu no Brasil. Trata-se de um 

levantamento histórico dos principais jornais que a fizeram, os principais críticos, entre 

eles Antonio Candido e Wilson Martins, e o tipo de obras que eles mais abordaram. O 

segundo capítulo mostra a crítica literária como gênero jornalístico e parte do 

Jornalismo Cultural praticado no Brasil. Como era o texto crítico, qual a sua diferença 

com os outros textos jornalísticos e como essa crítica contribuiu para a difusão e 

fortalecimento da literatura brasileira. O terceiro capítulo aborda a crítica literária hoje, 

como evoluiu o texto crítico, entrevistas com os jornalistas que fazem crítica literária 

atualmente e quais os principais problemas do texto e da análise das obras. O papel da 

Crítica Literária como elemento de popularização e divulgação das obras, de explicação 

de seu conteúdo e sua contextualização também terá destaque neste estudo, já que em 

um país carente de leitura como o Brasil a Crítica Literária convencional transcende 

seus marcos e adentra ao âmbito da difusão cultural. 

Em cada um deles serão usadas como base três vertentes, respectivamente: a 

história da literatura brasileira, o jornalismo cultural e a crítica literária como gênero 

discursivo. Os conceitos analisados serão: o que é crítica literária, a questão da crítica 

literária como gênero jornalístico, como esta crítica contribuiu para o fortalecimento e 

difusão da literatura no país.  

A metodologia constitui, também, uma importante etapa no desenvolvimento da 

pesquisa. A revisão da literatura faz-se necessária durante todo o processo, desde a 

elaboração do projeto até a conclusão da pesquisa; por meio da bibliografia é possível 

estudar conceitos que darão conteúdo ao tema; a leitura de diferentes autores gera 

conhecimento suficiente para elaborar todas as etapas da pesquisa e principalmente para 

desenvolver os capítulos que farão parte do estudo sobre a crítica literária.   

 

A Crítica Literária nas Páginas dos Jornais 
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A imprensa brasileira teve, como primeiros jornalistas, grandes escritores. Estes 

deram uma característica peculiar ao periodismo do país: a literatura e a imprensa 

mesclavam-se. Nelson Werneck Sodré, no livro História da Imprensa no Brasil, diz 

acerca dessa relação:  

“Os homens de letras buscavam encontrar no jornal o que não encontravam 
no livro: notoriedade, em primeiro lugar; um pouco de dinheiro, se possível. O 
Jornal do Comércio  pagava as colaborações entre 30 e 60 mil réis; o Correio da 
Manhã, a 50. Bilac e Medeiros e Albuquerque, em 1907, tinham ordenados 
mensais, pelas crônicas que faziam para a Gazeta de Notícias e O País, 
respectivamente; em 1906, Adolfo Araújo oferecia 400 mil réis por mês a 
Alphonsus de Guimarães para ser redator de A Gazeta , em São Paulo. No inquérito 
organizado por Paulo Barreto, e depois reunido no volume O Momento Literário , 
uma das perguntas era esta: ‘O jornalismo, especialmente no Brasil, é um fator 
bom ou mal para a arte literária?’”.3 

 
O folhetim, seção permanente e assinada, sempre escritas por literatos, era muito 

popular nas páginas dos jornais e a literatura, muitas vezes, era o espelho do periódico. 

As peculiaridades de cada movimento literário estavam presentes na estética das 

matérias, na abordagem do tema proposto e na ênfase dada a certos critérios de análise. 

Os jornais Diário Mercantil, O País, o Novidades, o Correio do Povo e A Notícia foram 

alguns dos periódicos que acolheram literatos para seus folhetins.  

Em 31 de dezembro de 1902, José Veríssimo, colaborador do jornal O Correio 

da Manhã, fez a crítica literária do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha; as demais 

mídias, principalmente aquelas que eram vinculadas fora do Rio de Janeiro,  

acompanham essa tendência de “crítica literária”, esta possuía a importantíssima função 

de revelar novos escritores e levá- los à capital, local de consagração. 

“Essa imprensa que vive tanto de literatura, como esta vive da imprensa, 

estimula a polêmica”4. Essa afirmação de Nelson Werneck Sodré consiste em um ponto 

fundamental na história da imprensa brasileira. Tendo grandes literatos como 

jornalistas, o meio impresso foi palco de calorosas discussões sobre tendências 

literárias; assim, a literatura nacional, a difusão desta e o hábito da leitura eram 

propagados. O público leitor acompanhava esses debates e, consequentemente, 

procurava conhecer os assuntos em pauta. 

                                                 

3 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil.  4. ed, p. 292. Rio de Janeiro, Mauad, 1999. 

 
4 SODRÉ, Nelson Werneck. Idem, p. 294. 
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Em 1906, Pedro do Couto, nas Páginas da Crítica, propôs a revisão da obra de 

Machado de Assis, pois, segundo o jornalista, seu único mérito era sua escrita, nada 

mais. O escritor, em 1908, foi novamente vítima de discórdia, para o professor 

Hemérito José dos Santos, em uma carta à Fábio Luz publicada na Gazeta de Notícias, 

critica a obra de Machado, afirmando que sua arte era cópia das literaturas francesas e 

inglesas. 

José de Alencar, com sua crítica militante, o próprio Machado de Assis, seus 

folhetins geraram polêmicas e contribuíram para a discussão da literatura, ainda chamou 

a atenção para a necessidade do crítico formar critérios fixos de análise, Alvarez de 

Azevedo, criou uma linguagem estética para a crítica, Lima Barreto, fez belíssimas 

análises literárias, observava detalhes imprescindíveis da obra. Além de escritores 

fundamentais para a literatura brasileira, também participaram da imprensa como 

jornalistas especiais, colunistas e críticos. Praticaram o jornalismo, principalmente a 

atividade crítica, com responsabilidades, cumprindo a função social do jornalista. 

Na década de 1920, mudanças no meio impresso ocorrem: 

“As colaborações literárias, aliás, começam a ser separadas, na paginação 
dos jornais: constituem matéria à parte, pois o jornal não pretende mais ser todo 
literário. Aparecem seções de crítica em rodapé, e o esboço de que, mais tarde, 
serão os famigerados suplementos literários. Divisão de matéria sem dúvida, mas 
intimamente ligada à tardia divisão do trabalho, que começa a impor as sua 
inexoráveis normas”.5 

 
Os literatos, nesta mesma época, migraram para as revistas ilustradas, cujas 

publicações não tinham, até então, tanta expressão. Os colaboradores-escritores deram 

às revistas o tom literário e crítico que antes havia pertencido aos jornais. A Revista da 

Semana, Fon-Fon, O Pirralho, Kosmos foram algumas das revistas criadas por 

escritores, como O Pirralho, criação de Oswald de Andrade e Fon-Fon, idealizada pelos 

simbolistas, ou que possuíam literatos como colaboradores. 

A Crítica como Gênero Jornalístico 

A arte representa os anseios, os sentimentos e as vontades do homem; portanto, 

acompanha sua história através do tempo e espaço, cria e recria a cultura com as 

vanguardas. Deste modo, o jornalismo cultural recebe a função de explorar esses temas 

e repassar àqueles da sociedade que não estão dentro do mundo artístico.  

Deste modo, a crítica entra como gênero jornalístico. O crítico é um jornalista, 

pois assume total responsabilidade perante a sociedade, tem o serviço público como 

                                                 
5 SODRÉ, Nelson Werneck. Idem, p. 297. 
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dever. O crítico - assim como os jornalistas das demais áreas - além de informar, forma 

política, social e culturalmente o cidadão. Além de desempenhar um papel muito 

importante na difusão e no fortalecimento da literatura. 

No livro Reflexões sobre a Crítica teatral nos Jornais, a Professora Maria Cecília 

Garcia dedica um capítulo para a questão da crítica literária como gênero jornalístico. 

Diz acerca desse tópico: 

“Críticas são escritas para serem publicadas em jornais, suplementos e 

revistas. Por isso, consideramo-las textos diferenciados no corpo do jornal; não são 

notícias ou reportagens, cujo objetivo imediato é informar o leitor sobre um 

acontecimento qualquer, mas um texto informativo-opinativo, que abusa da função 

expressiva da linguagem com o objetivo de atrair o leitor para a obra artística e 

refere-se a um acontecimento específico. Assim, as críticas são irmãs mais 

próximas da crônica, do comentário, da coluna, da resenha. E, como todas elas, é 

um texto dúbio, com personalidade incerta: um pé na literatura, outro no 

jornalismo”.6 

A estrutura da crítica literária não responde aos manuais de redação e estilo; 

como já citado, texto informativo-opinativo, assume as características estéticas pessoais 

do jornalista. Pode ser considerado um texto subjetivo; contudo, sendo uma modalidade 

jornalística, deve respeitar todos os critérios éticos da profissão. Um bom crítico analisa 

a obra com olhos de jornalista e não de um leitor.  

As relações entre literatura, realidade e sociedade devem compor a análise 

crítica, esta não se restringe à análise lingüística da estrutura textual. O crítico deve 

perceber as relações da estrutura com o meio social e como este se torna parte integrante 

do texto. 

Elementos importantes para a interpretação e análise da obra: conhecimento da 

literatura e da língua, observar prefácios, dados biográficos, notas elucidativas e 

interpretativas, glossários, cronologia; quanto às obras estrangeiras, procurar boas 

traduções. A boa crítica leva em consideração aspectos externos e internos da obra, 

também denominados acessórios e essenciais, segundo a definição do Professor Antonio 

Candido. O primeiro termo consiste na história da obra, vida do autor, contexto 

histórico; o segundo, no conteúdo estético da obra. Comenta o professor: “(...) no estudo 

                                                                                                                                               
 
6 GARCIA, Maria Cecília. Reflexões sobre a Crítica Teatral nos Jornais: Décio de Almeida e o Problema 
da Apreciação da Obra Artística no Jornalismo Cultural . P.71, São Paulo, Mackenzie, 2004. 
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sistemático da literatura só compreendemos a integridade da obra tomando um aspecto 

em relação ao outro”. 7 

Necessário ter em mente que a literatura nem sempre é conseqüência dos fatos 

históricos. A literatura experimenta total liberdade de criação, pode ou não relacionar-se 

com o contexto histórico ou mesmo com a vida privada do autor. Literatura não 

significa biografia ou baseada em fatos reais. O conceito de liberdade poética deve estar 

muito bem definido pelo crítico. 

Diante de tal quadro, a atividade crítica torna-se complexa; a formação cultural e 

intelectual do crítico é de extrema importância.  

Outro aspecto a ser levado em conta nesta pesquisa estudado é a questão da 

Indústria Cultural, que transformou radicalmente a forma, os métodos e a função da 

crítica literária na imprensa brasileira. Os efeitos da cultura de massa invadem as 

páginas dos meios impressos.  A noção de cultura e a influência que esta tem sobre a 

sociedade foram usadas para atender aos objetivos mercantis.  

 A arte e a sociedade absorveram as características da cultura de massa, 

influenciando também o jornalismo cultural.As tendências de simplificação da cultura, 

rebaixando-a ao nível secundário, ao nível do consumo são muito visíveis no jornalismo 

cultural, principalmente na crítica literária. As publicações que voltam algum espaço a 

este gênero não mais se preocupam em divulgar as sete artes, fortalecê-las e muito 

menos difundi- las para o público leitor. Os bens culturais são vendidos nas páginas dos 

jornais. As listas dos livros mais vendidos são exemplos deste fato; as críticas, na 

maioria dos casos, são sobre os primeiros lugares. A qualidade literária passou a ser 

medida de acordo com a vendagem. 

Olgaria Matos, no livro Escola de Frankfurt – Luzes e Sombras do Iluminismo, 

escreve: “a cultura de massa evita a complexidade, oferecendo produtos à interpretação 

literal, ou melhor, minimal. Assim a mídia realiza a caça à polissemia, pela demagogia 

da facilidade – fundamento da legitimidade desse sistema de comunicação”. 8 

                                                 
7 CANDIDO, Antonio. Noções de Análises Histórico-Literária. p. 13. Humanitas, São Paulo, 2005. 

8MATOS, Olgária C.F. A Escola de Franckfurt. Luzes e Sombras do Iluminismo. 3.ed. p. 65. São Paulo, Moderna, 

2001.  
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A polissemia, conceito explicado pela autora, é uma das principais 

características dos estudos da linguagem, justamente a parte que valoriza a produção 

literária, que a torna única e a habilita a ser definida como obra de arte.  

“O direito à cultura é o direito de acesso aos bens culturais, e a compreensão 

desses bens é o ponto de partida para a transformação das consciências”. 9 Justamente 

nesse ponto que a atividade jornalística, principalmente a crítica literária, entra como 

estímulo à produção literária e ao hábito da leitura, pois a arte literária, aliada ao 

jornalismo pode resultar em mudança na sociedade. 
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