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Qualidade de obras literárias depende de pesquisadores "malu-
cos", afirma Luiz Costa Lima.  
Murilo Bonadio 
 

Há cerca de três anos, o ensaísta e crítico literário Luiz Costa 

Lima é colaborador do caderno Mais!, da Folha de S.Paulo. Nesta 

entrevista, o autor de O Redemunho do horror e Intervenções a-

firma que "a qualidade de um texto depende da sobrevivência de 

malucos dedicados a pesquisas". 

 

Quais os critérios que o senhor utiliza na seleção dos livros 

que resenha? 

Inicialmente, quando fazia colaborações mensais, a escolha era 

ampla. Já com as colaborações bimestrais, a questão se tornou 

mais complexa, pois dificilmente escolheria um livro que já não 

tivesse sido resenhado anteriormente. Em ambos os casos, sempre 

me dirigi ao diretor do caderno, a fim de evitar a repetição de 

uma determinada resenha.  

 



Mas, quando minhas colaborações se tornaram mais espaçadas, 

passei a escolher os livros que tivessem escapado de outros ar-

ticulistas. Obviamente, o critério que adoto está longe de ser 

eficiente. A desarticulação entre autores, editores, críticos, 

resenhistas e leitores é completa. 

 

A qualidade da obra a ser analisada é uma questão secundária? 

Naturalmente, as obras de ponta são raras. A qualidade de um 

texto depende da sobrevivência de malucos dedicados a pesqui-

sas, que dependerão de uma série de acasos para serem publica-

das. 

 

Para analisar um livro é necessário conhecer amplamente sua 

temática? 

Não. Por exemplo, não conheço todas as publicações da literatura 

e de áreas vizinhas, como crítica de arte, história e filosofia.  

 

Quais as dificuldades enfrentadas por um crítico literário? 

Geralmente, o resenhista não tem condições de levar a sério sua 

tarefa. O tempo é escasso e o espaço é muito pequeno. Há também 

a pressão dos meios de comunicação para que o profissional ex-

plore imediatamente os aspectos da obra que chamam a atenção 

dos leitores. Em Intervenções, procurei refletir sobre o papel 

do crítico que se limita a analisar livros pouco conhecidos pelo 

público. 

 

 



Como isso afeta a produção cultural? 

É importante ressaltar que as carências do jornalismo cultural 

apenas reproduzem em escala amplamente visível o que ocorre 

dentro das próprias universidades. O problema não está tanto 

na pressa da divulgação, mas na pouca preocupação dos profes-

sores, influenciada pela falta de interesse dos alunos sobre as 

indagações realmente sérias e profundas. 

Em suma, estabelecendo uma homologia entre a situação dos su-

plementos de cultura e os cursos universitários, percebemos que 

a produção cultural vive um momento crítico. 

 

O consumo de livros é influenciado por essa crise? 

No Brasil, o hábito de leitura não é muito comum. A circulação 

de livros diminuiu pela queda do poder aquisitivo e pelo aumen-

to do preço dos exemplares. A divulgação das obras também de-

clinou. A chance de uma publicação escapar de tais carências 

depende do interesse publicitário da editora e do caráter leve 

ou sensacionalista da obra. 

 


