
O que é resenha? 
 

 Resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de 
um filme, no qual quem escreve pode expressar a sua opinião. 
 As resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um 
conteúdo (do que se trata ou se é bem avaliado pela crítica, por exemplo). Por isso, 
elas podem influenciar a escolha do leitor, que tem dúvida sobre ler um livro ou 
outro, e do espectador, que ainda não decidiu se quer ou não assistir determinado 
filme. 
 

A resenha NÃO É um resumo 
 A diferença entre resumo e resenha é que o resumo descreve os 
acontecimentos de um texto ou filme de forma breve, ou seja, sem detalhes. A 
resenha, por sua vez, relata sobre o assunto de que o texto ou filme aborda, sem 
descrever os acontecimentos. 
 Isso quer dizer que o resumo é uma apresentação breve e fiel ao texto. 
Assim, quem o escreve não acrescenta nada novo, bem como não opina acerca do 
seu conteúdo. 
 O objetivo da resenha não é descrever o conteúdo de forma resumida, mas 
dar a conhecer ao leitor a proposta apresentada pelo texto, influenciando assim a 
sua escolha. 
 

Características da resenha: 
 

 descritiva: o resenhista descreve o texto com suas palavras, oferecendo um 
apanhado da obra; 

 pode ser opinativa; 
 breve. 

 
Características do resumo: 

 
 apresentação fiel do texto: o autor do resumo escreve um texto reduzindo 

ao máximo o que está escrito na obra, sem acrescentar nada de novo; 
 não opinativo; 

breve. 
 
Exemplo de trecho de resenha de Vidas Secas, de Graciliano Ramos 
 A obra revela a maestria do seu autor ao tratar de problemas sociais, neste 
caso, a seca do nordeste. Inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, 
Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar 
numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos podem ser lidos 
fora da sua sequência. 
 
Exemplo de trecho de resumo de Vidas Secas, de Graciliano Ramos 



 A obra consiste numa crítica social sobre a seca do nordeste. Vidas Secas 
retrata as dificuldades de uma família de retirantes: Fabiano e sua esposa Sinhá 
Vitória, os dois filhos do casal e a cadela Baleia, estimada por todos como se fosse 
um membro da família. 
 

Os 2 tipos de resenha 
1. Resenha descritiva 
 Nesse tipo de resenha, o resenhista dá a conhecer ao leitor um pouco sobre 
o autor e sua obra. O assunto abordado no livro, por exemplo, o que é feito de 
forma bastante breve, ou seja, sem detalhar personagens e acontecimentos. 
 A resenha descritiva é informativa, pois consiste em uma forma de expor 
algo relativo a um conteúdo, sem relatar a sua história e fazer julgamentos. 
 
2. Resenha crítica 
 Também chamada de opinativa, nesse tipo de resenha, além de expor algo a 
respeito de um conteúdo, o autor dá a sua opinião de forma crítica, influenciando o 
comportamento dos leitores. 
 Sem detalhar um livro ou um filme, por exemplo, o autor da resenha crítica 
informa o leitor qual o seu enredo, mas não conta a sua história. O autor diz o que 
pensa acerca do texto ou do livro, opinando sobre o conteúdo e o estilo utilizado. 
 

Estrutura da resenha 
 Como qualquer gênero textual, a resenha tem um padrão que permite que ela 
seja identificada dessa forma: 
 
1. Bibliografia da obra resenhada, de acordo com as normas da ABNT; 
 
2. Identificação do resenhista, que pode conter apenas o seu nome, ou ser mais 
completo e contemplar também profissão/título; 
 
3. Texto da resenha contínuo, ou seja, sem quebras de subtítulos. Esse texto deve 
ser organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão, o que pode ser feito 
da seguinte forma: 
 
3.1. Introdução da resenha - informações sobre o autor da obra, tais como 
formação, local e tempo onde viveu e outras obras que escreveu, bem como 
informação acerca do tema e do gênero da obra, como é feita a sua abordagem e 
qual a intenção do autor. 
 
3.2. Desenvolvimento da resenha - informar como a obra é organizada em termos 
de texto e de imagem, a que leitor ou espectador ela se destina. 
 
3.3. Conclusão da resenha - informar se o tema é de fácil compreensão, se a obra é 
interessante e destaca dentro do seu gênero, comparar com outras obras do 
mesmo autor. 



As 5 características essenciais de uma resenha: 
1. Concisão 
 A concisão é a característica mais marcante do gênero textual resenha. 
Afinal, trata-se de um texto breve, sem detalhes, em que o resenhista pretende 
apenas informar do que se trata um texto. 
 No caso das resenhas críticas, além de informar, o resenhista tem como 
intuito dar seu parecer referente a um conteúdo, muitas vezes com o objetivo de 
influenciar a escolha dos leitores. 
 
2. Objetividade 
 A objetividade é outro aspecto muito importante. Focar o ponto-chave do 
conteúdo que está sendo resenhado pode garantir o sucesso de uma resenha, 
principalmente se o resenhista pretende convencer seus leitores. 
 
3. Argumentação 
 As resenhas críticas pretendem persuadir o leitor a escolher determinada 
obra, por isso, o resenhista deve saber argumentar. Para tanto, as resenhas 
recorrem à coesão e coerência, fundamentais para a construção de um texto 
eficaz, que expõe ideias e tenta convencer alguém. 
 
4. Recomendação 
 As resenhas servem para recomendar, ou não, uma obra. Em qualquer um dos 
tipos, elas têm como objetivo informar, por isso, muitas pessoas as leem quando 
procuram um livro ou um filme, tal como se estivessem pedindo uma indicação a 
alguém. 
 
5. Estrutura 
 Em termos estruturais, a resenha se caracteriza por conter a identificação 
da obra resenhada e do autor, e um texto apenas informativo, ou informativo e 
opinativo, escrito sem quebras, ou seja, sem recorrer a subtítulos. 
 
Agora, faça uma resenha crítica sobre a obra estudada. 
 
Lembre-se de que resenha não é resumo. 
 

Devem destacar: 
 Quando o livro foi escrito; 
 Quem foi seu autor; 
 Trechos da obra que mais chamaram a atenção; 
 Aspectos literários discutidos nas aulas como: narrador, descrições, 

as emoções do Canino Branco. 
Atenção: 
O almanaque pode ajudar. 
A resenha será enviado por e-mail: paula_ferrazmatos@yahoo.com.br, até o dia 
24/09/2020. 
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