


Objetividade: Na resenha, deve constar aquilo que for estritamente

essencial, respeitando a característica principal do gênero, que é a

brevidade. Nada de detalhes e subjetividades, pois o leitor que busca uma

resenha busca também uma análise sintética sobre o assunto.
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TIPOS DE RESENHA

Descritiva – É o caso dos resumos de livros técnicos, também chamada de
resenha técnica ou cientifica. A apreciação, ou o julgamento em uma
resenha descritiva julga as ideias do autor, a consistência e a pertinência de
suas colocações, ao longo da descrição da obra, ou seja, trata-se de um
julgamento de verdade.
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Crítica ou opinativa – Nesse tipo de resenha, o conteúdo apresentado é

um pouco mais detalhado do que na resenha descritiva, pois os critérios

de julgamento são de valor, de beleza da forma, estilo do objeto

(acontecimento ou obra).
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Antes da produção da resenha de um livro – por exemplo - devem ser seguidos os
seguintes passos:

- Leitura e reflexão sobre o texto do qual será feito a resenha, sendo que muitas vezes são
necessárias leituras complementares para um melhor entendimento do tema.
- Resumo da obra, no qual deverão ficar claras as ideias principais do autor. Este resumo
será a base para a resenha, mas não ela.
- Selecionar dentre as ideias principais, uma que será destacada, e até aprofundada (no
caso das resenhas críticas).
- Emitir um julgamento de verdade (resenha descritiva) ou de valor (resenha crítica),
sendo necessária a fundamentação no caso da resenha crítica.
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- Elaborar a resenha a partir dos passos anteriores, sendo que a organização
do texto fica a critério do autor. A resenha deve conter, ainda, uma
brevíssima identificação do autor da obra (vida e outras obras). Ao fim da
resenha, o autor da mesma deve se identificar.
Alguns autores indicam ainda outro tipo de resenha, chamada pelos
mesmos de resenhas temáticas. Nesse caso, são apresentados vários textos
e autores que falam sobre o mesmo tema, fazendo as devidas referências.
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LIVRO NO UNIVERSO DAS IDEIAS (Alethea Muniz, da equipe Jornal Correio Braziliense, 17 de maio de 2001).
Se você se interessa por filosofia, mas não sabe por onde começar a viagem pelo universo das ideias, eis a
dica: História do Pensamento, 463 páginas, escrito pelo britânico Bertrand Russell (1872-1970), lançamento
da Ediouro Publicações. A credibilidade da obra começa pela assinatura do autor, vencedor do Prêmio Nobel
de Literatura em 1950 e respeitado lógico matemático, fundador da filosofia analítica junto com Kurt Gödel.
Russell já tinha publicado os dois volumes da História da Filosofia Ocidental (1945) quando decidiu escrever
História do Pensamento Ocidental. São obras diferentes, embora tratem do mesmo assunto. Enquanto a
primeira esmiúça em dois tomos (da antiguidade aos padres da primeira filosofia católica; e da reforma
protestante ao século 20) a filosofia ocidental, a Segunda apresenta uma espécie de panorama das ideias
ocidentais, a partir da base anterior. (aqui se vê a parte descritiva e dados bibliográficos da obra da obra).
Uma das qualidades do autor é o didatismo. Não se trata de exposição chata, com esquemas que subestimam
a capacidade do leitor, mas de contextualizar cada pensador no seu tempo. E relacioná-lo com
acontecimentos históricos e sociais, da maneira mais clara possível. A linguagem é simples e não se detém em
extensas explicações conceituais. (aqui se vê a crítica e opinião do resenhador). Boa parte do livro é dedicada
aos gregos e, ao fazer isso, o autor tinha plena consciência de que poderia ser bastante criticado pela
"generosidade" com eles.
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Mas defende que está ali a base do pensamento. Textos de Platão e Aristóteles são tratados
pontualmente - a Poética, por exemplo, ganhou três páginas. O leitor dificilmente se
surpreenderá com a seleção de autores listados, pois Russell não foge do cânone filosófico do
período entre os pré-socráticos e Wittgenstein. (aqui se vê a parte narrativa da obra: resumo).
Ao percorrer as páginas de História do Pensamento Ocidental, deve-se ter clara a ideia de que
se trata é um analítico fazendo história da filosofia. Essa informação é fundamental para
entender especialmente a parte dedicada aos existencialistas, a quem Russell acusa de tentar
passar por lógicas as observações psicológicas. (aqui se vê a parte narrativa da obra: resumo). A
edição apresenta uma série de diagramas e imagens "úteis à discussão de ideias ou abstrações
menos familiares", mas na realidade pouco dialogam com o texto ao lado. São dispensáveis à
compreensão do conteúdo, embora de inegável valor estético (vê-se aqui a crítica do
resenhador quanto à presença de diagramas e imagens na obra). De qualquer maneira, está
feito o convite. Como disse Russell se o livro for suficiente para o leitor se aprofundar em
qualquer um dos temas, seu propósito terá sido alcançado.
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https://youtu.be/jJb2nsCEvZ0

VÍDEO

Resenha x Resumo
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