


CARACTERÍSTICAS DA RESENHA

 defende um ponto de vista sobre determinado assunto;
 fundamenta o ponto de vista com argumentos;
 tem a seguinte estrutura básica: introdução (ideia principal), desenvolvimento
(argumentos) e conclusão (confirmação da ideia principal);
 apresenta uma linguagem de acordo com a variedade padrão;
 é produzida de modo pessoal (o autor se coloca em 1ª pessoa) ou impessoal (em 3ª
pessoa);
 há palavras e expressões que introduzem opiniões pessoais (na minha opinião,
gostaria de lembrar que, penso que, etc.) ou impessoais (é provável que, é possível
que, não se pode esquecer de que, etc).

Cereja & William,2003,p. 138.
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A resenha apresenta alguns subtipos que valem destacar. O mais
conhecido é a resenha acadêmica, que se subdivide em:

resenha crítica;
resenha descritiva;
resenha temática.
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Resenha crítica

É um texto que avalia uma manifestação artística ou intelectual. Seu
objetivo é orientar o leitor que consome ou utiliza um bem cultural,
alertando para as qualidades e os defeitos da obra. Conta com os saberes
especializados do resenhista e com sua argumentação para convencer o
leitor a conhecer ou não esse bem cultural, que pode ser um livro, um
filme, uma exposição, um CD, entre outros.
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Em resumo, uma resenha informa o leitor, de maneira
objetiva e cortês, evidenciando a contribuição do autor: novas
abordagens, novos conhecimentos, novas teorias.

A resenha visa, portanto, a apresentar uma síntese das
ideias fundamentais de uma obra.
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Observe, no quadro abaixo, as propriedades da RESENHA

Gênero 
Textual

Finalidade Meio Linguagem Evitar Incluir

Resenha 
crítica

texto 
argumentativo 
que avalia um 
bem cultural 

(FILME, LIVRO, 
ÁLBUM MUSICAL 

ETC)

Jornal
Revista
Internet

Rádio
TV

Em geral, 
registro 

formal da 
língua

Opiniões não 
fundamentadas

contradição 
entre 
tese e 

argumentos

Resumo
da obra; 

concessões  
à 

opinião 
contrária
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D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
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