


 TEMPO DE AULA: 30min
 ACOLHIMENTO
 GÊNERO TEXTUAL: RESENHA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Leitura e interpretação de RESENHAS.
 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.
 ATIVIDADES PARA CASA [QUESTÕES COMPLEMENTARES]
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The Seven Deadly Sins é uma série de mangá escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki,
e em setembro de 2015 o anime foi lançado no catálogo da Netflix. A trama gira em torno
de um grupo específico de cavaleiros poderosos residentes na região da Britânia: Os Sete
Pecados Capitais. Eles foram acusados de tentar derrubar o Reino de Liones e, por isso,
acabam se separando e seguindo cada um o seu caminho. Não demorou muito para que
falsos rumores fossem levantados sobre eles, começando pela sua suposta derrota que foi
atribuída aos Cavaleiros Sagrados, protetores do reino.

Acontece que muitos não acreditavam nisso e os rumores sobre eles ainda estarem
vivos passa a aumentar. Após dez anos, os Cavaleiros Sagrados encenam um golpe de
Estado e acabam por capturar o Rei, tornando-se assim os novos e tiranos governantes do
reino. É nesse cenário caótico que a filha do rei e terceira princesa, Elizabeth, inicia sua
própria jornada em busca dos Sete Pecados Capitais tencionando pedir sua ajuda para
salvar o reino. Logo de cara ela se depara com uma criança dona do bar Chapéu de Javali,
ele é Meliodas, que junto com o porquinho falante Hawk administram o local. O que ela
não sabe é que acabou de esbarrar no Capitão dos Sete Pecados Capitais e juntos eles
partem em uma jornada cheia de perigos rumo ao encontro dos outros pecados.

5



Todo o meu amor por esse anime. Uma história fantástica, bem do jeito que eu
gosto e cheia de cenas carregadas de humor e personagens cativantes e únicos. Desde o
começo a trama me atraiu muito. Tenho um fraco por essas histórias envolvendo
cavaleiros e reinos tomados por tiranos. Aqui a história não é diferente, mas com um
toque especial de muito humor.
Juro que tentei escolher apenas um ou dois personagens para falar, mas isso é
impossível.

O anime possui MUITOS personagens maravilhosos que merecem ter o devido
destaque aqui. Começando então por ele, o capitão Meliodas. À primeira vista o seu
visual de criança nos deixa intrigados. Seria ele o temido pecado da Ira do Dragão? Pois
pasmem. É ele mesmo. Fiquei dividida entre amor e ódio quanto a ele. Apesar de ser
dono de um humor peculiar, ser muito nobre de coração e justo, ele também abusa
muito quanto o assunto é a princesa Elizabeth. Ele não perde a oportunidade de passar a
mão nela, olhar debaixo da sua saia e se agarrar nas suas pernas. Sei que a cultura deles
é completamente diferente da nossa, mas poxa, não é pra ficar pegando na menina,
principalmente sem seu consentimento. Isso me incomodou bastante.
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MORAES, G. Dica de anime: the seven deadly sins. Disponível em: https://resenhandosonhos.com. Acesso em: 12 ago. 2020.

No começo fiquei meio incomodada com a
dependência e atitudes de Elizabeth, mas, com o
avançar da história, ela mostra que tem os seus
próprios (e poderosos!) poderes. E com isso,
também virou uma das minhas queridinhas. Além de
adquirir o seu destaque junto aos demais. Ainda
existem tantos outros personagens dignos de
citação, mas se fosse falar sobre cada um o post
ficaria muito extenso. Algo que chamou muito a
minha atenção nessa história, foi a variedade de
personagens e em como cada um consegue galgar o
seu espaço, sem tirar o do outro. Cada um possui
suas próprias peculiaridades e juntos são imbatíveis.
Recomendo esse anime para os fãs de histórias
descontraídas, com muitas lutas e vários mistérios a
serem resolvidos.
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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 visando a persuadir o leitor.

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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EXEMPLO

Diário de um banana

Autor(a): Jeff Kinney
Editora: V&R
Páginas: 217
Resenha por: Viviane
Nota: 5/5
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EXEMPLO
O livro conta as aventuras de Greg Heffley e seu amigo inseparável, Rowley Jefferson. Quem

narra o tempo inteiro é Greg, afinal, o diário (que ele prefere que chamem de "Livro de
Memórias.") é dele.

É início de ano letivo e tudo o que Greg quer é se tornar popular, ser reconhecido por algo, mas
seu amigo Rowley ainda pensa em brincar depois da aula. Greg tentou ser monitor das crianças,
escrever tirinhas para o jornal da escola, entrar para o clube de luta e até ser eleito o palhaço da
turma, mas é claro que tudo sempre dá errado, o que faz do livro muito leve e divertido.

"Um dia vou ser famoso, mas por enquanto estou preso no ensino fundamental com uma
turma de débeis.”

Até mesmo no dia em que eles saem para pegar doces para o Halloween as coisas dão erradas:
primeiro o problema com a fantasia ridícula do Rowley, depois se junta a dupla, o pai e irmãozinho
do Greg, e um vizinho com o filho pequeno, o que atrasa muito os dois, que, no final, acabam
perdendo todos os doces por causa de um bando de adolescentes encrenqueiros.

Teve ainda um pequeno desentendimento que abalou a amizade dos dois personagens, mas
que foi superado com muita criatividade e bom humor.

"Rowley é, tecnicamente, o meu melhor amigo, mas isso, com certeza, está sujeito a
mudanças."
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EXEMPLO

Acesso em: http://duaslivreiras.blogspot.com. Disponível em: 12 ago. 2020 (adaptado).

Pois é, nada dá certo mesmo na vida desses
dois, então como eles farão para chegar
"inteiros" ao final do ano letivo?

Agora vocês devem pensar o que leva uma
mulher de trinta e três anos a ler esse tipo de
livro... Primeiro quero dizer que adorei e
pretendo ler os outros, e segundo, li como uma
forma de incentivo à leitura ao meu filho de oito
anos, Leonardo, e deu super certo. Lemos todas
as noites juntos, ele lia uma página e eu outra,
líamos em torno de dez ou mais páginas por
noite e ele adorou tanto quanto eu. Foram noites
muito agradáveis e de muitas risadas com esse
livro.
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RESPONDA AS QUESTÕES DE 1 A 3 COM BASE NA RESENHA DO LIVRO “DIÁRIO DE UM BANANA”.

1. [Profa. Flávia Lêda] Segundo a autora da resenha, o que a levou a ler o livro foi

A. os episódios engraçados por que passa a personagem principal.

B. uma forma de ajudar o filho pequeno a fazer um trabalho escolar.

C. incentivar o filho menor a desenvolver o gosto pela leitura.

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

geral, no final da obra.

E. informar o leitor sobre o assunto tratado no livro ou artigo, sem

posicionar-se criticamente.
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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]
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3. [Profa. Flávia Lêda] No texto, empregou-se registro

A. informal, para torná-lo mais expressivo e comunicativo ao leitor.

B. coloquial, porque o autor ainda não tem o domínio da norma padrão.

C. padrão, pois o gênero, em geral, requer maior rigor linguístico.

D. técnico, pois ele apresenta muitas palavras difíceis de entender o significado.

E. científica, uma vez que se trata de uma obra ficcional, porém verossimilhante.
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4. 
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Texto II

Vencedor de Cannes, “Entre os muros da escola”, retrata cotidiano de estudantes franceses
Em uma escola francesa, na periferia de Paris, reúnem-se jovens de origens, etnias, religiões e hábitos

muito diferentes. Como Wei, imigrante chinês estudioso e fã de games; Souleymane, filho de imigrantes
malineses desinteressado nas aulas, mas com um talento secreto para a fotografia; e Esmeralda, a garota
rebelde que só usa gírias durante a classe, mas lê Platão nas horas vagas. Com o giz na mão e a árdua tarefa de
atrair a atenção e ensinar francês aos garotos está o professor François Marin, dedicado e apaixonado pelo
ofício, mas visivelmente frustrado com a dificuldade de lidar com a falta de interesse da turma. É em torno da
relação conflituosa criada na sala de aula que gira o filme de Laurent Cantet.

Os alunos de Marin são uma espécie de síntese da França atual. Filhos de imigrantes asiáticos, árabes e
africanos, não se reconhecem nem como franceses nem como estrangeiros e transitam numa espécie de limbo
de identidade. Do outro lado, os professores também não sabem como reagir à apatia e à falta de disciplina dos
alunos. E enquanto o assunto é discutido exaustivamente em reuniões a portas fechadas, a escalada da violência
na sala de aula aumenta.

Vencedor da Palma de Ouro em Cannes no ano passado, o filme é baseado no livro homônimo de
François Bégaudeau – que também vive o protagonista do filme e assina o roteiro – sobre sua experiência como
professor em Paris (...)

FOLHA DE S. PAULO, São Paulo, 9 mar. 2009, p. 3. Folhateen. Cinema. (Adaptado).

4. 
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Segundo a resenha (texto II), a principal ideia defendida pelo filme Entre os
muros da escola parte do argumento de que

A) a comunidade francesa aceita as diferenças culturais advindas da constante
imigração afroasiática.
B) o professor promove a igualdade social em sala de aula ao romper com o abuso
de poder.
C) o debate ideológico entre professor e alunos favorece o amadurecimento social
dos adolescentes.
D) a diversidade multiétnica intensifica a integração sociopolítica dos indivíduos de
um país.
E) a existência de conflitos interculturais abala os alicerces da identidade francesa.

4. 
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SINOPSE

 Definição.

 Estrutura.

 Elementos composicionais.

 Função sociocomunicativa.
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Leia a resenha crítica para responder as questões de 1 a 3.

Resenha Crítica: Sempre ao seu lado

Andressa da Silva Nascimento, 8° ano

F. Maurício Araújo

O filme americano do diretor Lasse Hallstrom conta uma história baseada em fatos 

verídicos vividos por um cachorro japonês da raça akita. O diretor Lasse lançou 6 filmes, mas 

o que lhe proporcionou um lucro significativo foi o “Sempre ao Seu Lado”.

O conflito começa quando Parker encontra um cãozinho abandonado numa estação de

trem e durante muito tempo, ele tenta encontrar seu verdadeiro dono. Mas seus esforços

foram inúteis e ele acaba decidindo ficar com o animal.

A mulher do professor Parker não aceitava o Hachiko em sua casa, por causa de outro

cachorro que havia morrido, mas Parker acaba convencendo-a, argumentando que o cão

traria um pouco de alegria para sua casa, além disso, a mulher acaba concordando que o

cachorro fique porque ela percebe que seu esposo já estava muito apegado ao animal.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR



21

O tempo vai passando e o filme mostra uma intensa amizade entre o cão e o seu dono.

Durante vários dias, Hachiko acompanha Parker até uma estação de trem onde seu dono vai

para o trabalho. O filme é uma história muito comovente que deixa o telespectador envolvido

desde o início do enredo. Ele tenta mostrar que até um cachorro pode se tornar o verdadeiro

amigo do homem, basta existir um relacionamento de afeto e lealdade.

Para a tristeza do telespectador, quase no final do filme, Parker morre em seu trabalho

enquanto dá aulas de balé. Uma morte muito silenciosa. Hachiko, seu cão fiel, o aguarda

durante muito tempo. A esperança alimentava o cão em reencontrar seu dono, mas todo seu

esforço era em vão. Hachiko ainda tem um sonho muito impressionante com seu dono e ele

ainda acredita que ele vai voltar.

A cena que arranca lágrimas de muita gente é quando mesmo depois de anos, já velho,

Hachiko ainda é visto pelas pessoas no mesmo horário na estação de trem, observando cada

passageiro desembarcando, ainda na esperança de reencontrar Parker.
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O verdadeiro Hachiko nasceu em Odacom em 1923, no Japão, e o seu verdadeiro dono, o

Dr. Eisaburo Ueno, professor de universidade, morreu em 1925. Nos anos seguintes, o cão

voltou à estação de trem para aguardar o seu dono. Hachiko morreu no mês de março em

1935. Atualmente, existe uma estátua dele na estação de trem Shibuya.

O filme é maravilhoso e recomendo para toda família, pois além de pertencer a uma

classificação livre, ele mostra uma linda história de amor e fidelidade com brilhantes

atuações e fortes emoções.

Nascimento, A
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QUESTÃO 1

A finalidade do texto é

a) apresentar uma história de fidelidade de um cão e a bravura do seu dono.

b) apresentar um resumo e um ponto de vista sobre uma obra cultural.

c) criticar determinadas atitudes humanas com seus animais de estimação.

d) noticiar um filme que em breve será lançado no cinema.

e) analisar a relação entre homens e animais.

QUESTÃO 2
Segundo o texto,
a) a história é baseada em fatos verídicos, onde um cão proporcionou lucros ao diretor do

filme.
b) o conflito tem início quando a mulher do professor Parker decide aceitar o animal.
c) Parker encontra o um cão abandonado numa estação de trem e logo decide adotá-lo.
d) a frustração de Parker contribuiu para adotar o Hachiko.
e) a raça de Hachiko é muito dócil e de fácil sociabilidade.
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QUESTÃO 3

No trecho: “O diretor Lasse lançou 6 filmes, mas o que lhe proporcionou um lucro

significativo foi o “Sempre ao Seu Lado”.”, a palavra grifada introduz uma ideia de

a) alternância.

b) oposição.

c) adição.

d) conclusão.

e) conformidade.


