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 Você se lembra do último filme ou show

a que assistiu?
 E do último livro que leu?
 O que achou desses produtos culturais?
 Você os recomendaria? Por quê?

 Quando você emite sua opinião sobre algo, destacando os aspectos positivos e/ou

negativos que considera, faz-se necessário justificar todos esses aspectos. Dessa forma,
sua crítica torna-se mais consistente, com maior valor de persuasão.
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Você gosta de cinema?
Já assistiu ao filme Pantera Negra?
Abaixo, você tem um trecho de resenha desse filme.
Pantera Negra é um filme que enche os olhos.
O 18o filme da Marvel é uma bela celebração de um universo que já tem dez anos de idade e
faturou mais de 13 bilhões de dólares.

[...]
E o filme é um grande espetáculo, com muita ação, personagens mais complexos do que de
costume para o gênero, com sequências visuais impressionantes.
Dirigida por Ryan Coogler, de Creed – Nascido para Lutar e Fruitvale Station – A Última Parada,
a película é um dos raros blockbusters hollywoodianos com um elenco quase totalmente composto
por atores negros.
[...]
A família do herói inclui sua mãe, a rainha Ramonda (Angela Basset) e sua irmã Shuri (Letitia
Wright, num papel ótimo). Shuri é um gênio científico e a relação entre ela e o irmão é em parte
responsável pela sensação de que o Pantera Negra é o 007 da Marvel, tendo T’Challa, como James
Bond; e Shuri como Q.
Afinal, é Shuri quem cria para o Pantera uma nova versão de seu uniforme, feita de fibras de
Vibranium, capaz de absorver e estocar energia, com nanoelementos que ficam guardados num colar.
Disponível em: http://universohq.com/filmes/resenha-pantera-negra-celebra-10-anos-da-marvelstudios-com-ousadia/ Acesso em 14 out. 2020.
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 Se você nunca assistiu a esse filme, ficou interessado(a) em assisti-lo, após ler

esse trecho da resenha sobre ele? Por quê?
 A visão sobre esse produto cultural revela o ponto de vista do autor do texto.

Ele levanta aspectos positivos ou negativos do filme?
 Você percebeu se nesse trecho de resenha há trecho(s) que

a) revelam algum detalhe do enredo do filme?
b) apresenta(m) alguns dados técnicos sobre o produto cultural resenhado?
 Apesar de ser apenas um fragmento da resenha, esse texto evidencia três

das características desse gênero textual:
resumo ou síntese de um produto cultural (filme, livro, obra de arte...)
	dados técnicos do produto cultural (nesse caso, produção, personagens
e roteirista)
avaliação crítica do resenhista.

9º. ano – Semana 14 – #etapa2

5

Você Já leu o livro A menina da montanha, de Tara Westover? Trata-se de um relato
autobiográfico...
Abaixo, você tem um trecho de resenha desse livro.
A partir de suas memórias, Tara narra a experiência de ter sido criada em uma família que
se isolou do resto do mundo. Baseados em um fanatismo religioso e na crença de que o fim dos
tempos estava próximo, seus pais decidiram criar Tara e seus irmãos nas montanhas do interior
dos Estados Unidos, com o objetivo de depender o mínimo possível do sistema repressor que
é o Estado. Assim, durante a sua infância, a autora nunca frequentou uma escola, nunca entrou
em um hospital ou conviveu com crianças que não fossem seus irmãos. [...]
[...] E o mais interessante na obra é poder acompanhar justamente essa transformação
vivida por Tara: um lento e sofrido processo de tomada de uma consciência própria, em que
pode ser livre para ter opiniões e questionar a única visão de mundo que conhecia. [...]
Disponível em: https://booksterpp.com.br/2019/02/a-menina-da-montanha-de-tara-westover/
Acesso em 14 out. 2020.
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 Nesse segundo texto, há trecho(s) que

a) apresenta(m) um resumo ou síntese do conteúdo do produto cultural (livro)?
b) apresenta(m) uma avaliação crítica, de acordo com a visão do resenhista?
c) a
 presenta(m) dados técnicos do produto, como autor, editora, edição, ano,
número de páginas?

RESENHA CRÍTICA
Gênero textual do campo jornalístico, midiático e/ou artístico-literário.
Resenha é um texto maior que uma sinopse, uma vez que, além de fazer um
breve resumo sobre um produto cultural, descreve-o e enumera aspectos
considerados relevantes sobre ele, além de apresentar uma análise crítica sobre
esse mesmo produto, que pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro, um
jogo de futebol, uma conferência, um vídeo...
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Já leu o clássico da literatura mundial: Romeu e Julieta?
Leia um trechinho de uma resenha feita sobre ele.
RESENHA – ROMEU E JULIETA – WILLIAM SHAKESPEARE
 Autor: William Shakespeare
 Ano de Lançamento: 2016
 Número de Páginas: 248
 Gênero: Teatro / Tragédia / Drama / Romence / Literatura Estrangeira
 Editora: Penguin Companhia

Confesso que essa resenha é um tanto difícil de fazer, pois as obras de Shakespeare são bem
mais do que o nosso superficial enxerga.
[...]
Por mais que não seja revelado o motivo do ódio entre as famílias Montéquio e Capuleto,
a rivalidade é tão besta e fútil que eu cheguei a ficar entediada! Os jovens não podiam se ver
que já queriam sair nos tapas, tudo bem que era costume da época resolver tudo em duelos,
mas nossa! Um não podia olhar para o outro que já queriam sair se estapeando?
[...]
Disponível em: https://contudoeentretanto.com.br/resenha-romeu-e-julieta-williamshakespeare/ Acesso em 14 out. 2020.
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 Que aspectos sobre o produto cultural são apresentados nesse texto?

CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO TEXTUAL RESENHA CRÍTICA
 Tem por objetivo tecer, de forma sintetizada, uma crítica sobre determinado

produto cultural.
Deve apresentar breve resumo do produto resenhado.
Deve apresentar informações técnicas sobre o produto.
Deve apresentar uma avaliação detalhada do produto.
A linguagem deve ser impessoal.
Os verbos não podem ser escritos em primeira pessoa.
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Sugestões de resenhas para ampliar seu conhecimento sobre esse gênero textual,
além de possibilitar o conhecimento sobre alguns produtos culturais...
Filmes diversos
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/cat_res.pdf

Livro: Salvando a Mona Lisa
https://atraidospelaleitura.wordpress.com/2019/09/23/
salvando-a-mona-lisa-gerri-chanel/

Show: Nova turnê de Sandy & Junior
https://portalpopline.com.br/resenha-nova-turne-de-sandy-junior-e-uma-aula-para-novageracao-de-cantores-pop/

Perfumes
https://www.perfumart.com.br/resenhas
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