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 TEMPO DE AULA: 30min
 ACOLHIMENTO
 GÊNERO TEXTUAL: RESENHA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Explicitação do gênero e do tipo textual.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D6- Identificar o tema de um texto.
D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.



Texto argumentativo: 
RESENHA CRÍTICA
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[...] A premissa é básica e já conhecida. Um apocalipse provoca uma infestação zumbi.
Um oficial de polícia (Rick Grimes) acorda de um coma, e se depara com uma progressão
contínua de mortos vivos.

A série, diferentemente do que o grande público imagina, não se atém apenas à luta
contra os zumbis. Em seu escopo TWD é um seriado sobre os seres humanos, seus anseios,
medos e desejos. E o eterno embate interno entre o certo e o errado. Tudo isso, inserido
em um mundo hostil, infestado de zumbis, que estão lá como uma metáfora sobre as
dificuldades da vida, e suas provações.

A série, embora goze de grande prestígio entre a mídia e o público, sendo uma das
mais assistidas de todos os tempos, tem lá seus ruídos. Alguns personagens não
conseguem cativar sequer uma mosca. São desinteressantes e possuem arcos fracos. Por
vezes, tal problema deixa a série um tanto quanto arrastada, normalmente os capítulos de
meio das temporadas sofre um pouco com o famoso “enche linguiça”.
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Mas, em geral as tramas entregues são satisfatórias, a ação é certeira e os
diversos personagens da série, possuem uma mutabilidade bem real. Pegando Rick
Grimes, nosso protagonista como exemplo, o ator entrega um personagem na 6ª
Temporada, mais completo, cheio de fúria e ódio, totalmente oposto daquele Policial
da 1ª Temporada, que primava por seus valores. TWD é uma série que patinou no
começo, mas quando seus idealizadores conseguiram entender sobre o que série é
feita, e qual seu argumento principal, ganhou força, e sem dúvidas é a melhor obra
audiovisual que contenha mortos vivos, de todos os tempos.

PS: Por curiosidade, os zumbis de cada temporada são maquiados distintamente,
para que possam transmitir uma sensação de putreficados (sic) pelo tempo.

FERRAZ, F. Disponível em: https://estacaonerd.com/por-que-assistir-critica-the-walking-dead-sem-spoilers/. Acesso em: 12 ago. 2020.

https://estacaonerd.com/por-que-assistir-critica-the-walking-dead-sem-spoilers/


A resenha crítica é um trabalho profundo, de característica

analítica e interpretativa de um texto, livro completo ou mesmo um

capítulo específico.

Ela é muito mais do que um mero resumo informativo, deve

trazer ideias e referências complementares, além de, obviamente, a

crítica.

FINALIDADE
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Como todo texto argumentativo, a resenha tem por

finalidade persuadir o leitor sobre o ponto de vista do autor

a respeito do assunto.

FINALIDADE
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 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 linguagem, em geral, 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.

CARACTERÍSTICAS
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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.

RESENHA CRÍTICA
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RESENHA CRÍTICA X RESUMO



EXEMPLO

Resenha do livro, A Cabana, de William Paul Young

A história do livro, A Cabana, gira em torno do protagonista
Mackenzie Allen Philips e da sua família, que no início da história saem
para um acampamento em família que promete ser relaxante e divertido.
Um dos temas recorrentes da obra é a existência do mal, e a busca
humana por superar as cicatrizes emocionais, deixadas por esse mesmo
mal. No livro, tudo começa quando, durante o acampamento, a canoa em
que alguns dos filhos de Mackenzie Allen estão se vira. O pai corre para
tentar salvar os filhos e as restantes pessoas que estão no acampamento
correm para ver a sua atitude heroica; contudo, no meio da confusão, a
sua filha Missy de apenas seis anos é raptada.
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EXEMPLO

De imediato, Mackenzie Allen recorre às autoridades, e uma busca é iniciada
para tentar descobrir o paradeiro da pequena Missy. As autoridades têm uma
suspeita de quem poderia ter raptado a pequena Missy, um maníaco que
sequestrava crianças pequenas e que depois as violentava e assassinava.

As autoridades nunca chegam a encontrar a pequena Missy, mas encontram,
numa cabana perto do local, o vestido que ela usava no dia do desaparecimento,
com manchas de sangue, o que levava a crer que ela tinha sido violentada e
assassinada.

Passados quatro anos daquele dia fatídico, Mackenzie Allen continua imerso
numa grande tristeza e numa dor profunda e incessante. Numa manhã gelada de
inverno recebe uma nota suspeita, aparentemente vinda de Deus, convidando-o
para voltar aquela cabana para passar o fim de semana. Ignorando alertas de que
poderia ser uma cilada, vai até a cabana e, o que lá encontra muda a sua vida para
sempre.
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EXEMPLO

[...] Na cabana, Mackenzie Allen, encontra Deus, Jesus e
o Espírito Santo, que o orientam sobre como lidar com a sua
dor, perdão, fé, esperança, amor e redenção. Aos poucos,
Mackenzie Allen consegue ir superando a sua dor, mas existe
algo que ainda o prende àquela memória e sofrimento, porque
nunca conseguiu fazer o funeral à sua filha Missy. Nisto,
Mackenzie Allen é guiado e, encontra o corpo da filha
embrulhado numa manta. Ele faz uma sepultura num local
cheio de flores vivas e coloridas, onde enterra a filha.

No final do livro, A Cabana, Mackenzie Allen acorda e
percebe que o encontro com Deus, Jesus e o Espírito Santo,
não passou de um sonho. Mas isso vai fazer com que ele pense
que, na realidade, foi um contato e que deveria superar aquela
passagem da sua vida.

Acesso em: http://www.vogaisecompanhia.pt. Disponível em: 12 ago. 2020 (adaptado).
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1. [Prof.ª Flávia Lêda – D3] Em cada trecho da resenha, há uma palavra em destaque.
Qual deles contém o sentido adequado dela entre colchetes?

A. “A história do livro, A Cabana, gira em torno do protagonista Mackenzie Allen
Philips e da sua família...” [vilão]

B. “De imediato, Mackenzie Allen recorre às autoridades (...)” [apela]
C. “Passados quatro anos daquele dia fatídico, Mackenzie Allen continua imerso

numa grande tristeza e numa dor profunda e incessante.” [feliz]
D. “Numa manhã gelada de inverno recebe uma nota suspeita, aparentemente vinda

de Deus (...).” [repentina]
E. “Ignorando alertas de que poderia ser uma cilada, vai até a cabana
e, o que lá encontra muda a sua vida para sempre.” [supresa]

 D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

RESPONDA AS QUESTÕES 1 E 2 COM BASE NA RESENHA DO LIVRO “A CABANA”.
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2. [Prof.ª Flávia Lêda] O propósito do texto lido é

A. apresentar concisa e imparcialmente os pontos mais relevantes do texto.

B. enumerar as cenas da obra para que se possa realizar um espetáculo teatral.

C. elencar as principais divisões, seções e outras partes da obra de ficção em análise.

D. fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto, localizando-se, em geral,

no final da obra.

E. informar o leitor, de maneira objetiva e cortês, sobre o assunto tratado no livro ou

artigo, evidenciando a contribuição do autor.

[RESUMO]

[ROTEIRO]

[SUMÁRIO]

[SINOPSE]

[RESENHA CRÍTICA]


