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GÊNERO: resenha crítica 
 

A resenha crítica é um gênero que tem como principal função apresentar e criticar (opinar) um outro texto, o texto-base. Para tanto, 
o resenhista precisa fornecer informações básicas sobre o texto-base, como gênero, autor e ano de publicação/lançamento, entre 
outros que julgar necessário. Ao se resenhar um texto de narrativa ficcional, é preciso inserir, no desenvolvimento da resenha, um 
breve resumo do argumento (premissa básica do enredo) do texto-base, para situar o leitor.  Ao longo da resenha, o autor deve 
destacar os aspectos formais e/ou temáticos do texto-base que considera mais relevantes, positiva ou negativamente, para orientar 
o leitor quanto à qualidade da obra resenhada. Também se pode acrescentar informações de diversos tipos ou áreas de 
conhecimento para enriquecer a análise crítica do texto-base, estabelecendo relações pertinentes. Ao concluir a leitura, o 
interlocutor deve ter clareza sobre a recomendação do resenhista a respeito da obra apresentada. 
 
TEXTO-BASE: “Meninas Malvadas” 
 

“Meninas Malvadas” (“Mean Girls”) é um filme norte-americano de 2004, roteirizado por Tina Fey e dirigido por Mark Waters, que 
conta a história de Cady Heron (Lindsay Lohan), uma adolescente que chega da África e começa a frequentar o colegial após anos 
recebendo educação em casa. Após fazer alguns amigos, eles lhe explicam como funciona a “hierarquia do Ensino Médio”, dando 
foco no grupo mais popular do colégio, “As Poderosas” (“Plastics”, no original), liderado pela admirada/invejada Regina George 
(Rachel McAdams). Juntos, eles resolvem acabar com a popularidade do grupo, mas, para isso, Cady precisará se tornar uma 
delas. 
 
CONHECIMENTO ENCICLOPÉDICO: sociedade do espetáculo 
 

“Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação 
de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se representação”. Esta é a opinião de Guy Debord, para quem a 
teatralidade e a representação tomaram totalmente a sociedade. Para ele, o natural e o autêntico se tornaram ilusão. O autor 
define que “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”. Ao definir 
o espetáculo, Debord demonstra que, na sua concepção, as relações entre as pessoas não são autênticas, elas são de aparência. 
Ele deixa claro que vê o espetáculo como um meio de dominação da sociedade e como uma forma de afirmação das escolhas já 
feitas na hora da produção. O espetáculo atua a favor do capitalismo e o consumo acaba sendo consequência. A partir dessa 
inferência, já fica claro no pensamento do autor a ideia de que o público é alienado e passivo frente às investidas do espetáculo: 
“(...) quanto mais ele contempla, menos vive; quanto aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos 
compreende sua própria existência e seu próprio desejo”. 

AUGUSTI, A. R.; NEGRINI, M. O legado de Guy Debord: reflexões sobre o espetáculo a partir de sua obra.  

Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/. Acesso em: 27 maio 2017 (adaptado). 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Considerando a definição acima e os conhecimentos desenvolvidos acerca do gênero, produza uma resenha crítica sobre o longa-
metragem de ficção do gênero comédia “Meninas Malvadas” (2004), de Mark Waters. Em seu texto, estabeleça uma relação 
entre o filme e o conceito de “sociedade do espetáculo”, elaborado por Guy Debord. Siga as seguintes instruções:  

 

 Escreva à caneta, de tinta preferencialmente preta; 

 Produza, pelo menos, 30 linhas; 

 Estruture o texto em, pelo menos, quatro parágrafos; 

 Estruture cada parágrafo em, pelo menos, dois períodos; 

 Dê um título ao seu texto. 
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