Escola Básica e Secundária de Valença

COMO FAZER UMA CRÍTICA LITERÁRIA
Uma crítica é um texto em que dás a tua opinião sobre, por exemplo, um
livro, um filme, um CD, um concerto, uma peça de teatro ou uma exposição.
ESCREVE UMA CRÍTICA A UM LIVRO
O modo como escreves vai depender do facto de ires fazer uma crítica a
um livro de ficção ou de não ficção. No entanto, a tua crítica deve começar
sempre com o título do livro, o nome do autor e, se o livro tiver ilustrações ou
fotografias, o nome do ilustrador ou do fotógrafo.
FAZ UMA CRÍTICA A UMA OBRA DE FICÇÃO
Diz ao leitor onde tem lugar a história e descreve as personagens principais. Escreve sobre a
relação entre as personagens. São amigos de escola ou conheceram-se por alguma estranha
coincidência? Descreve o enredo, mas sem muitos pormenores. Depois, dá a tua opinião sobre
o livro. De que gostas mais na história? O enredo é convincente?
PONTO DE PARTIDA
As melhores críticas são as que são escritas com entusiasmo. Gostar do que se leu é importante. Se a leitura for entediante, será difícil evitar que o teu texto também pareça desinteressante.
ESQUEMA DE TRABALHO
1.º No início, coloca o título do livro, o nome do autor e do ilustrador.
2.º Redige um ou dois parágrafos sobre o assunto do livro.
3.º Menciona as personagens principais.
4.º Indica a tua personagem preferida.
5.º Refere o que pensas das ilustrações, se o livro as tiver.
6.º Diz aquilo de que mais gostaste na história.
7.º Não reveles o final. Se a tua crítica estiver bem feita, o leitor quererá descobrir o final
por si.
FAZ UMA CRÍTICA A UM LIVRO DE NÃO FICÇÃO
Fazer uma crítica a um livro de não ficção é um pouco diferente. Faz um resumo do conteúdo
da obra. Descreve o modo como o livro está organizado. Tem glossário ou índice? Tem fotografias ou gráficos para dar apoio ao texto? Depois, dá a tua opinião sobre o livro. Está
escrito com clareza? Tem algum interesse e diz-te o que queres saber? As fotografias são
cativantes e ilustrativas? Ficaste a saber mais sobre o tema depois de leres o livro? Ficaste
com vontade de ler mais coisas sobre o mesmo assunto?
ESQUEMA DE TRABALHO
1.º No início, coloca o título do livro, o nome do autor e do fotógrafo.
2.º Refere o assunto do livro.
3.º Descreve como está organizado o seu conteúdo.
4.º Descreve as fotografias e os gráficos.
5.º Refere elementos importantes.
6.º Indica o que mais gostaste no livro.
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