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A RESENHA CRÍTICA 
Jornais e revistas, além de informar e opinar sobre 

acontecimentos da atualidade, também costumam orientar seus 
leitores sobre as inúmeras opções de cultura e lazer que uma cidade 
oferece. Por essa razão, a maior parte desses veículos jornalísticos 
mantém uma seção com informações sobre a programação de 
cinemas, teatros e shows, além de exposições, passeios, etc. E mantém 
também uma seção de crítica, em que muitas dessas atrações são 
analisadas por um crítico. 
Leia a crítica a seguir, feita por um jovem como você. 
 

Onde andam vocês? 
Série que estreia nesta semana mostra grupo de pessoas 

abduzidas que volta misteriosamente à Terra e cai nos EUA 
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or seis décadas, alienígenas abduziram 4.400 pessoas pelo 
mundo, por motivos desconhecidos, e, de repente, resolveram 
deixá-las nos EUA. Esse é o tema de “The 4400”, série de ficção 

científica que estreia na próxima sexta-feira. 
O governo tem, então, de realojar essas pessoas, cujas famílias, em 

alguns casos, nem existem mais. O tempo para eles não passou enquanto 
estavam no espaço e foram considerados mortos por seus países. 

Além de toda essa complicação social, surge outro problema: 
alguns obtiveram poderes paranormais e agora terão de se habituar a 
eles. É o caso, por exemplo, de Shawn, que é ridicularizado na escola 
por ser um dos 4.400 (o número vira uma espécie de apelido para os 
desaparecidos que retornaram sem nenhuma explicação). 

Mas o caso de Shawn não é nada perto do que Richard Tyler e 
Lily Moore vão ter que passar. Ele, há muitos anos, foi apaixonado pela 
avó de Lily e agora sente uma forte ligação com sua neta; já ela, 
quando volta para o marido, descobre que as coisas mudaram durante 
os 11 anos em que esteve fora. 

Maia, então, é um estereótipo ambulante de menina medonha: é 
bonitinha, pequenininha e prevê o futuro. Ah, e é claro, além de ser 
órfã (porque, como foi abduzida em 1946, seus pais já morreram de 
velhice). 

O maior problema do seriado são as fórmulas batidas. 
Trabalhando para o governo estão Tom e Diana, que, juntos, irão 
desvendar todos os casos paranormais envolvendo os 4.400 e garantir 
que eles terão uma vida normal e não prejudicarão ninguém com seus 
poderes (eu sei, eu também me lembrei imediatamente de “Arquivo-
X”). E, sim, todo esse drama de readaptação e aceitação vai levar o 
telespectador a lembrar de “X-Mem”. 

A história é envolvente e cheia de mistérios. Afinal, por que eles 
foram libertados nos EUA (egocentrismo americano?)? A característica 
mais forte é o conjunto de personagens bem elaborados e intrigantes 
(exceto a menininha, que é clichê demais). 

A série, de cinco capítulos, vai ao ar a partir do dia 19, às 21 h, no 
Universal Channel. 

(Folha de S.Paulo, 15/11/2004.) 
EXPLORANDO O GÊNERO 
 
1. A crítica, um tipo de texto conhecido também por resenha 

crítica, é um gênero textual da esfera jornalística que tem por 
finalidade descrever um objeto cultural (livro, filme, peça teatral, 
CD, etc.), estimulando ou desestimulando o leitor a apreciá-lo. 
a) Qual é o objeto cultural descrito e analisado na crítica lida? 
b) Qual é o tema apresentado por esse objeto? 
c) O texto despertou em você o desejo de assistir ao seriado? 

Por quê? 
 

2. A crítica tem uma estrutura relativamente livre. Apesar disso, ela 
deve conter alguns elementos essenciais, como a descrição do 
objeto e sua avaliação crítica. Na descrição de um disco, por 
exemplo, deve haver informações como o nome do CD e do 
artista, a gravadora, o número de faixas, os músicos que 

participam, o preço, a data de lançamento, etc.; na de uma peça 
teatral, a identificação do autor do texto, diretor, elenco, sala de 
espetáculo, preço do ingresso, horário das sessões, etc. Na 
avaliação crítica devem ser ressaltados aspectos positivos e 
negativos, pontos altos, curiosidades, comparações, etc. relativos 
ao objeto. Na crítica lida, identifique os parágrafos em que é 
feita: 
a) a descrição do seriado; 
b) a avaliação crítica do seriado. 
 

3. Nos parágrafos em que é feita a descrição da série The 4400, o 
que o autor procurou ressaltar mais? 
a) O trabalho dos atores.  
b) O trabalho do diretor. 
c) O enredo do seriado. 
 

4. A crítica é um gênero jornalístico do tipo argumentativo, como o 
artigo de opinião e o editorial, pois, ao mencionar os aspectos 
positivos e negativos do objeto cultural analisado, o autor precisa 
apresentar argumentos que fundamentam o seu ponto de vista. 
a) Na crítica lida, quais são os aspectos positivos do seriado em 

análise? 
b) E quais os negativos? Que comparação o autor usa como 

argumento para justificar seu ponto de vista? 
 

5. A crítica lida encontra-se no Folhateen, um caderno voltado para 
adolescentes publicado pelo jornal Folha de S.Paulo. Observe a 
linguagem do texto. 
a) Que variedade linguística foi empregada? Essa variedade é 

formal ou informal? Justifique sua resposta. 
b) Considerando o perfil do público leitor e o gênero, você acha 

que a linguagem do texto adequada? 
c) Em que tempo estão as formas verbais, predominantemente? 
d) A crítica sempre é a expressão de um juízo crítico de alguém. 

Apesar disso, ela pode ser menos ou mais pessoal. A 
linguagem da crítica em estudo busca uma expressão mais 
pessoal ou impessoal? Justifique sua resposta. 

 
6. O objetivo da crítica é reunir informações que orientam o leitor 

sobre se ele deve ou não apreciar o objeto cultural. Na sua 
opinião, a crítica lida apresenta informações suficientes para que 
o leitor forme uma opinião sobre a série de TV? 
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CARACTERÍSTICAS DA RESENHA CRÍTICA 
Trata-se de um gênero jornalístico que circula em jornais e 

revistas com a finalidade de descrever e avaliar um objeto 
cultural. Destaca aspectos positivos e negativos do objeto cultural, 
como forma de orientar o leitor a apreciá-lo ou não. Tem 
estrutura relativamente livre, mas deve conter dois elementos 
essenciais: a descrição do objeto e sua avaliação crítica. Apresenta 
verbos predominantemente no presente do indicativo e 
linguagem em geral impessoal, que varia de acordo com o veículo 
e com o público a que se destina. 

AVALIE SUA RESENHA CRÍTICA 
Observe se o texto apresenta uma descrição abrangente do 

objeto cultural em exame; se avalia o objeto, destacando seus 
pontos positivos e negativos; se fundamenta com bons 
argumentos o seu ponto de vista; se emprega verbos 
predominantemente no presente do indicativo; se a linguagem 
está adequada ao veículo e ao público a que se destina. 


