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COMO SE FAZ A CRÍTICA DE UM LIVRO? 

 
 
Crítica. O que é? 

Criticar significa fazer a análise de algo, avaliar, comentar, apreciar o  

que existe de bom e mau numa obra. Para se fazer a crítica de um livro  

deve-se  proceder a uma análise mais ou menos aprofundada da obra lida. 

 
Quais as características de uma crítica? 
 

 Deve ter um título, uma introdução e um desenvolvimento. 

 Apresenta os aspetos positivos e negativos do livro em análise. 

 Transmite opiniões e apresenta exemplos. 

 É geralmente escrita na 3ª pessoa gramatical. 

 Utiliza palavras ou vocábulos relativos ao assunto do livro. 

 

Etapas 

 

1. Depois de uma primeira leitura, anota o que sentiste quando leste e os factos 

que te despertaram a atenção. 

Sublinha o que achaste mais importante. 

 

2. Faz uma segunda leitura rápida. É aqui que inicias a tua análise e deves registar 

cuidadosamente: 

 os factos que fazem parte da história; 

 os traços característicos de cada personagem ; 

 o meio ambiente; 

 a sequência com que as personagens aparecem no enredo. 

 

3. Tenta perceber que tipo de estilo é usado pelo autor: estilo narrativo, 

descritivo, se escreve em monólogo ou se utiliza o diálogo. 

 

4. Interpreta o que leste e o que registaste. Para ser mais fácil, podes tentar 

responder a algumas questões: 

 Para quem é que o livro foi escrito? 

 Está adequado a quem o vai ler? 

 A escrita é fácil de ler, as ideias são claras, o pensamento é coerente? 
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 De que forma é que o livro te afetou? Fez-te mudar a ideia anterior que tinhas sobre 

o assunto? Fez-te pensar em coisas que já viveste? 

 Concordas com a opinião do autor? Porquê? 

 Recomendas o livro a outras pessoas? Porquê? 

 Traz algo de novo ou achaste parecido com outros que já leste? 

 

5. Escreve a tua crítica só depois de passares por estes quatro passos.  

     Lembra-te que as críticas são altamente pessoais e refletem a opinião de quem as 

escreve. Por isso, deves usar expressões próprias de um texto de opinião. 

Ex: Na minha opinião… / considero que…/ parece-me que …/ no meu ponto de 

vista…/  

6. Começa a tua crítica com uma pequena ficha de leitura. 

 

Ficha de leitura 

Título:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilustrador:……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Editora:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Local e ano de edição:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

É um livro de 

     aventuras  crónicas teatro   banda desenhada      temática histórica 

 

     contos  poesia  viagens          divulgação científica          outra temática 

 

A minha opinião 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

7.Escreve um texto com ideias claras, organizadas e parágrafos curtos. 

  Insere o que analisaste, registaste e respondeste nas dicas anteriores. 

                                                                                                             in Visão Júnior, Outubro 2010, pág. 45 (texto adaptado) 


