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Resumo: O trabalho tem como objetivo destacar a importância da atividade de 
levantamento bibliográfico de artigos e entrevistas de caráter metacrítico, publicados no 
caderno Idéias, do Jornal do Brasil, nos últimos 10 anos, e de digitalização dos dados 
para inclusão na seção “Observatório da crítica” da página do Projeto Núcleo de 

Estudos da Crítica. A partir da análise das informações que vêm sendo levantadas, 
busca-se promover uma leitura comparada das interpretações construídas acerca da 
história da crítica literária brasileira, na última década, e refletir sobre as 
particularidades ideológicas do caderno cultural estudado, evidenciando a sua 
participação na estruturação do campo intelectual brasileiro, no que se refere à crítica 
literária e cultural.  
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Em um artigo intitulado A demissão da crítica, publicado no dia 12 de Abril de 

2005 na revista literária Sibila, o professor de literatura da Unicamp, Paulo Franchetti, 

aborda uma polêmica ocorrida na Folha de S. Paulo, através da qual o articulista pôde 

identificar um sintoma grave que acomete a crítica atualmente publicada nos periódicos: 

a falta de diálogo. 

Enquanto em épocas anteriores o debate era incentivado e fazia-se praticamente 

como parte essencial do trabalho do crítico, hoje em dia há, de acordo com Franchetti, 

um acordo entre a classe para evitar que afirmações menos favoráveis sejam publicadas, 

resultando em que haja um pacto, definido no artigo da seguinte maneira: 

 

Para quem acompanha o mundo literário brasileiro, não é difícil identificar o 
acordo. Ele é mais ou menos generalizado, e se ergue em torno de um preceito 
que tem passado por regra de ética e polidez, embora seja mais propriamente o 
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esteio do compadrio. Trata-se do princípio de que uma reação crítica deve ser 
publicada quando for, de modo geral, favorável à obra analisada, ou quando nela 
predominar o caráter de apresentação mais ou menos neutra. Caso contrário, o 
melhor procedimento é o silêncio público, que não será contraditório com a 
maledicência privada. (FRANCHETTI,2005, p.1) 
 

Os que por acaso fugirem a essa regra irão sofrer como retaliação “a inimizade, a 

censura ou a reação corporativa descarada, para a qual a crítica franca e aberta é 

desrespeito, insulto ou agressão.” (Idem, p.1) 

Tal política serve apenas como um repúdio ao direito de criticar, relegando a 

crítica ao patamar menos interessante dos periódicos e revistas de alcance mais 

generalizado, que abordem de algum modo a literatura. Limita-se a crítica assim às 

famosas resenhas que têm como única função divulgar uma obra, na tentativa de 

aumentar o número de vendas nas prateleiras, e esse trabalho, como fica claro nas 

próprias publicações, está longe de necessitar de um profissional mais experimentado e 

alinhado com tendências de análise crítica acadêmica. 

Inegavelmente, essa postura da crítica na grande mídia termina por ser um 

reflexo de todo um pensamento arraigado na cordialidade, atitude que tende a ser uma 

marca do modo como a sociedade brasileira se organiza, e que, obviamente, não estaria 

ausente no meio intelectual. Tal prática termina por cercear o diálogo produtivo e a 

discussão de pontos de vista opostos, essenciais ao desenvolvimento do senso crítico, já 

que terminam por, de alguma forma, dirigir o pensamento dos analistas da cultura a 

fatores que extrapolam o campo literário, evidenciando-se o seu viés anti-democrático. 

É a partir dessa perspectiva que Machado de Assis, em 1865, vai trazer toda uma 

discussão sobre a função do crítico e o modo como esse profissional deve atuar, 

recomendando inclusive que este busque estar armado “contra a insuficiência dos seus 

amigos” e solícito “pelo mérito dos seus adversários”. Dessa forma, o crítico evitaria 

que o compadrio e supostas desavenças fizessem parte do juízo de valor e resultassem 

em uma análise alheia aos verdadeiros méritos de uma obra, evidenciando que a 

denúncia feita por Franchetti é sintoma antigo no meio literário e reside numa política 

cordial adotada pelos intelectuais, os quais trabalham apaziguando ânimos exaltados 

com o silêncio ou elogios rasgados aos seus pares. 

Constando-se que a grande mídia está se encarregando de “demitir a critica” a 

partir da falta de diálogo no meio, caberia ao espaço acadêmico, este supostamente mais 

livre de pressões extraliterárias, buscar praticá-la, analisando e questionando o modo 

como esta vem sendo praticada. 



Não obstante, o que se nota é uma estranha escassez de produções dedicadas ao 

trabalho de análise metacrítica, à busca de pensar e repensar criticamente a própria 

crítica. Como exemplos, cabe citar a tese de doutoramento da Profª Drª Rachel Esteves 

Lima, que teve como tema A crítica literária na universidade brasileira, o livro Crítica 

Cult da Drª Eneida Maria de Souza, o livro Papéis Colados da Drª Flora Sussekind e 

Sobre a crítica literária Brasileira da Drª Leda Tenório. Estudos que se dedicaram a 

analisar e pensar a crítica no Brasil, trabalho essencial no campo que se vê deveras 

limitado ultimamente, inclusive na Universidade. 

Consciente dessa escassez de estudos metacríticos no meio acadêmico, criou-se 

o PRONEC (Projeto Núcleo de Estudos da Crítica), que tem como objetivo: 

 

a construção no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia de um 
Núcleo de Estudos da Crítica, voltado para a análise dos discursos produzidos 
pela crítica literária e cultural latino-americana, buscando compreender a 
participação ou o questionamento dos intelectuais da área dos estudos literários, 
no projeto de modernidade  implementado, principalmente, a partir da primeira 
metade do século XX, momento em que se efetiva de forma sistemática o 
engajamento da classe letrada nas estruturas pedagógicas criadas à época e a 
consolidação de um regime disciplinar para a sociedade do subcontinente.(LIMA, 
2003, p.7) 
 

Esse projeto culminará na criação de um site, chamado Observatório da Crítica, 

que servirá como um banco de dados das produções acadêmicas no campo de estudos 

literários, além de conter um acervo on-line de textos metacríticos, ou seja, textos de 

crítica sobre a própria crítica. Essa proposta se mostra essencial para a produção de 

trabalhos subseqüentes sobre a crítica, já que com a criação de um núcleo on-line de 

textos sobre o tema, o diálogo e observação seriam bastante facilitados, e isso ampliaria 

o alcance e a diversidade  dentro da área. 

No projeto, insere-se a pesquisa dos textos metacríticos nos periódicos, cabendo-

me analisar a produção dos dez últimos anos no caderno Idéias do Jornal do Brasil, 

onde busco analisar os textos de cunho metacrítico presentes nesse suplemento, bem 

como as polêmicas, hoje já tão raras, além de resenhas que possam ser produzidas a 

partir de obras de críticos literários e culturais.  

A pesquisa é feita partindo da análise do acervo de periódicos encontrado na 

Biblioteca Central dos Barris, das edições do caderno Idéias desde 1996, no qual 

observo o conteúdo das edições encontradas selecionando aquilo que está de acordo 

com o corpus pretendido: textos metacríticos e polêmicas literárias. Nos textos 



metacríticos incluem-se entrevistas com críticos, artigos sobre crítica e análise de obras 

publicadas por críticos. Selecionadas as matérias que se encaixem em tais categorias, 

estas são digitalizadas para posteriormente fazerem parte do acervo de textos 

metacríticos contidos no observatório da crítica. 

Esse trabalho serve não só como uma observação metacrítica, mas também 

como análise de como a crítica vem se apresentando ao longo dos anos num dos jornais 

que, em passado recente, chegou a ocupar uma posição de destaque entre os periódicos 

de maior circulação do país. 

Para situar o caderno estudado, cabe falar um pouco sobre a sua proposta e sua 

origem. O caderno Idéias surge como suplemento do Jornal do Brasil em outubro de 

1986, e teria como objetivo principal lidar com ensaios e literatura. De acordo com 

Cristiane Costa, ex-editora-chefe do suplemento “a função deste caderno não é instruir e 

sim informar (informação verbal)”. De modo mais amplo, de acordo com o próprio JB: 

 

Idéias dirigiu seu esforço para tratar de eventos ligados ao pensamento e à 
criação artística de forma jornalística, isto é, de forma clara e democrática – sem 
engajamento ou preconceito ideológico. Um princípio o norteia: o que, quanto 
mais densa a idéia, mais clara deve ser a sua expressão – até porque a 
profundidade de uma idéia nada tem a ver com a profundidade de um poço. Foge 
da linguagem elitista e inacessível ao leitor para funcionar como uma ponte entre 
o mundo intelectual.[...] Uma viagem à coleção de Idéias pode fornecer um 
diagrama do que se escreveu, se discutiu e se pensou de outubro de 1986 até 
hoje. De lá para cá, Idéias procurou acompanhar os principais lançamentos 
editoriais do país, tentou captar as novas tendências culturais, provocou 
polêmicas, desagradou a alguns e, a julgar pela sensação geral (confirmada pelas 
pesquisas), satisfez a muitos. Nada do que ocorreu no plano das idéias lhe foi 
indiferente. Mais de 2mil livros foram resenhados, o mesmo número de leitores 
foram ouvidos sobre suas preferências e recomendações literárias. E duas 
centenas de nomes novos foram divulgados.( apud TRAVANCAS, 2001, p. 29-30) 
 

 

Dentre os colunistas que passaram pelo caderno, temos grandes nomes da crítica 

brasileira, a exemplo de Alfredo Bosi, Silviano Santiago,Luiz Costa Lima, Sérgio Paulo 

Rouanet e Heloisa Buarque de Holanda, evidenciando um prestígio da publicação, ao 

menos com grandes nomes dos estudos literários brasileiros. 

Mesmo com essas autoridades compondo seu time de colunistas no passado, o 

caderno Idéias, bem como o JB, vem passando por uma crise. Esse fato ficou 

evidenciado com mais clareza quando divulgada a demissão do jornalista Alberto Dines 

do diário, devido a um artigo que o mesmo escreveu no site do Observatório da 



imprensa, criticando o descaso dos grandes jornais do Rio de Janeiro para com a 

cobertura de uma chacina ocorrida numa casa de custódia, e dentre esses o principal 

alvo não deixou de ser o Jornal do Brasil, publicação da qual o próprio Dines fazia 

parte, com uma coluna semanal aos sábados. Uma das afirmações mais fortes contra o 

jornal foi a seguinte: 

 

O JB abdicou de fazer jornalismo. Parece jornal, tem periodicidade de jornal, 
tem os atributos formais de um jornal, tem uma história incorporada ao 
jornalismo brasileiro, mas neste momento é movido por dinâmica e prioridades 
diferentes das de um jornal. Pode até estar reinventando o jornalismo, mas este 
não é o jornalismo do qual foi um dos expoentes e continua sendo praticado pela 
maioria dos seus concorrentes. (DINES, 2004) 

 

Em outro momento, Dines irá comentar sobre a crise interna do JB, que, de 

acordo com ele, não seria só financeira, pois outros fatores de ordem administrativa 

contribuiriam para a decadência do Jornal. 

Abordando mais especificamente o Idéias, a posição do suplemento vai estar 

muito mais desconfortável no sentido de que além de uma crise interna do JB, ele 

também enfrentará uma crise da própria crítica brasileira, que vem perdendo espaço 

para o apelo poderoso dos grupos editoriais, que aos poucos transforma os espaços já 

tão escassos para a crítica em bancas de resenhas dedicadas a vender e vangloriar obras 

pré-determinadas. 

Para situar essa questão da crise da crítica brasileira, é relevante fazer um 

parêntese com o intento de explicar como o atual quadro da crítica nos periódicos se 

formou. Até o início dos anos 40, o crítico literário não possuía uma formação 

específica para atuar na área, e pessoas de formações variadas faziam o papel de 

analistas da produção poética e ficcional, coisa que tendia a um trabalho arbitrário 

desses profissionais, já que não havia um preparo específico desses formadores de 

opinião para analisar com clareza e embasamento as obras que chegavam até eles. 

Como afirma Manuel da Costa Pinto: 

 

Até então, a crítica literária brasileira se dava preferencialmente nos ”rodapés“– 
espaços semanais reservados ao comentário de livros e acontecimentos da vida 
literária. Normalmente caracterizados pelo tom informal, pelas digressões de 
ordem pessoal, cotidiana, e pela percepção impressionista da obra poética ou 
ficcional, os rodapés eram geralmente assinados por intelectuais de formação 
pluralista e que atuavam em diferentes contextos; eram jornalistas, escritores, 
críticos de artes plásticas ou advogados cuja educação tivera como base a leitura 
dos grandes romances da literatura ocidental e que por isso estavam aptos a 



discutir o momento literário com uma erudição que, todavia, não os tornava 
especialistas no sentido que a divisão dos departamentos universitários viria a 
dar ao termo.(PINTO, 2000, p 56) 

 

Essa situação passaria a se transformar, segundo Heloísa Pontes, com a 

intervenção dos seguintes autores:  

 
 Álvaro Lins (que assinava no Correio da Manhã o mais importante rodapé da 
imprensa brasileira), Sérgio Milliet, Afrânio Coutinho, Sérgio Buarque de 
Holanda e Otto Maria Carpeaux – todos colaboradores dos principais jornais 
brasileiros – inscrevem-se na tentativa de dotar os estudos literários de 
instrumentos analíticos mais poderosos – construídos na intersecção e no diálogo 
com as ciências do social –, tendo em vista a superação do impressionismo e do 
amadorismo que ainda caracterizavam a crítica da época. (PONTES, 1998, p. 
101). 
 

No entanto, essa divisão será consolidada a partir de 1941, com a criação da 

revista Clima por estudantes da Universidade de São Paulo, recém-formados nas 

faculdades de letras e já cientes de tendências teóricas que serviriam para dar um 

embasamento cientifico às análises literárias. Dentre os principais nomes da publicação 

estavam: Antonio Candido, Décio de Almeida Prado, Lourival Gomes Machado, Gilda 

de Mello e Souza, entre outros. 

Essa revista e seus criadores serão responsáveis por uma mudança de postura 

quanto à crítica, já que estes novos críticos virão compor-se dentro de uma linha 

cientificista de análise, alinhando a linguagem da imprensa cultural com a linguagem da 

academia. 

Mesmo após 60 anos dessa mudança radical na análise literária brasileira através 

do Clima e seus representantes, ainda há um conflito entre o chamado crítico-scholar, 

consolidado no Brasil através do Clima, versus o crítico-jornalista, que ainda permanece 

de certo modo nostálgico da antiga crítica não especializada. No entendimento de 

Manuel da Costa Pinto, essa divergência seria devido à diferença de foco das vertentes 

de crítica. O crítico-scholar buscaria construir sua análise através de teorias que teriam 

como pressuposto que  

 

[...]a linguagem não é uma forma de representação transparente da realidade, que 
qualquer mensagem verbal acarreta um número infinito de outras mensagens que 
constituem seu conteúdo(...) e que, por conseguinte,a obra literária não está 
jamais encerrada em si mesma, mas possui, sob sua superfície sígnica, uma 
teoria do que é a literatura para aquele autor e para aquela obra”(PINTO,2000, 
p.59) 



 

Já para os críticos-jornalistas,  

 

[...]essas teorias servem apenas para justificar o relativismo moral e filosófico 
que contraria o bom e velho senso comum, o otimismo epistemológico, a 
confiança nas idéias claras e distintas e a crença em verdades absolutas da 
ciência e da autoridade intelectual.(PINTO,2000, p.59).  
 

Sobre essas diferentes visões de mundo, da Costa Pinto complementa: 

 

 A partir disso, talvez seja mais fácil compreender a continuidade que existe 
entre os movimentos de vanguarda da primeira metade do século, com seu 
ímpeto iconoclasta, e a proliferação de correntes de teoria literária que tentariam 
explicar, para o público perplexo, a complexidade dessa realidade fragmentária 
que nos escapa por entre os dedos. Mas também é mais fácil compreender a 
angústia e a reação virulenta que essa descrição do mundo provoca em mentes 
nostálgicas de um mundo unitário e compreensível. Se for assim, então os 
conflitos anedóticos entre jornalistas e acadêmicos reproduzem, em tom menor, 
um conflito que perpassa a nossa modernidade.(PINTO, 2000, p.59) 

 

Essas afirmações, retiradas do texto “Guerra e paz: a crítica literária na imprensa 

brasileira”, de Manuel da Costa Pinto, confirmam que a crítica se produz como reflexo 

de inconstância; reflete uma inconstância, uma instabilidade e uma ausência de 

consenso, que são próprias do moderno. Ou seria melhor dizer, do pós-moderno? Seja 

como for, é justamente para poder saber lidar melhor com essa situação, que se faz 

essencial a análise da produção crítica, tarefa com a qual a minha investigação pretende 

contribuir. 
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