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Resumo: A produção no contexto acadêmico, a partir do emprego dos gêneros 
textuais, constitui-se em um valioso instrumento. Desenvolvo um trabalho neste 
sentido desde 2004, e a produção tem se tornado cada vez mais eficaz.  Tomando 
por base as teorias de Bakhtin, 1992, e de  Dionísio, Machado e Bezerra (org), 2005, 
realizo um trabalho relacionado a temas de interesse dos alunos, para a produção 
resenhas acadêmicas. Neste contexto, dentre vários  livros   sugeridos, tem-se Por 
um fio, O médico, o físico, Medicina e meditação, O futuro da humanidade, 
Comunicação tem remédio. Este trabalho permitiu  uma discussão, dentro do 
contexto de saúde, sobre o tema do livro, levando em conta o que Bakhtin considera 
como a funcionalidade do gênero, o conteúdo temático e o estilo e composição, o 
que possibilitou uma visão mais contextualizada desta prática, levando em conta o 
contexto de produção.  
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INTRODUÇÃO 
 
A produção textual, nas disciplinas instrumentais, torna-se um valioso instrumento 
de trabalho, pois possibilita ao professor e também ao aluno um trabalho direcionado 
às habilidades que possibilitarão   ao futuro profissional  um melhor domínio do 
código. As dificuldades, neste sentido, ainda são evidentes. Independente, do curso 
de graduação, quer  seja administração, medicina, enfermagem, há sempre um 
leque de problemas  com os quais nos deparamos ao escrever um texto. 
Muitos alunos ainda acreditam na velha máxima de que saber produzir um bom texto 
seja escrever uma redação e que a mesma deve se inserir nos ´moldes´ ditados e 
reforçados, principalmente pelos cursinhos.Assim, alguns adoram escrever, outros 
detestam justamente por esta imposição de regras que devem ser seguidas. 
Observa-se  que hoje o professor de Língua Portuguesa vem gradativamente 
mudando a sua prática, ou seja, saindo um pouco do universo da frase isolada e se 
direcionando para o texto. Porém, isso ainda se dá com algumas impropriedades, 
pois não se ensina   por meio de frases, sim, através de textos soltos. Isso, 
conseqüentemente, reflete-se na produção do aluno que chega à faculdade.   
Koch (2002) considera  que a redação é um gênero que só existe na escola, pois é 
estudado fora dos parâmetros da situação de comunicação, há  também  a 
denominação de gênero escolarizado.       Bagno (2002) faz sérias críticas  a este 
texto, ressalta o fato de que aspectos como: quem, como, por que, para quem o 
texto é produzido são desconsiderados. Neste caso, não há relação entre esta 
produção e o vínculo natural da língua, enquanto prática social.  
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A partir de tais constatações, e após uma investigação na teoria  dos gêneros de 
Bakhtin, foi possível rever alguns procedimentos  de ensino, considerando o curso 
superior e a disciplina de Português Instrumental. 
 
 GÊNERO RESUMO FORNECE O SUPORTE PARA A PRODUÇÃO DA 
RESENHA.        
 
O gênero está presente, de forma intrínseca, na utilização da língua, nos vários 
âmbitos da atividade humana. Em cada tipo de atividade, há enunciados que 
caracterizam situações, ou seja, para cada uma delas, encontram-se tipos 
relativamente estáveis de enunciados que são chamados gêneros do discurso 
(BAKHTIN,1992, p.279). Com base na teoria, buscou fazer uma seleção dos 
gêneros que poderiam ser mais empregados no contexto acadêmico. Assim,    
alguns foram adotados, por exemplo, resumo, resenha e artigo científico. 
O gênero resumo se constitui em um dos mais difíceis textos a serem produzidos, 
pois além da dificuldade de sintetizar que os alunos têm , há também as diferentes 
teorias sugeridas por vários autores, que apresentarem considerações de como se 
produz este gênero. Começou-se a partir do mesmo, pois se considera que para a 
produção da resenha, bem como de outros textos ele é o alicerce.  Como afirma 
Machado (2005), o resumo parcial ou integral de texto constitui-se como constitutiva 
de do plano global de gêneros como a resenha.  
Considerando a relevância do resumo, a autora, enfatiza que muita importância já foi 
dada ao mesmo, mas que hoje poucos estudos têm se direcionado a esta questão. 
Outro fator que também preocupa são as diferentes orientações que são dadas a 
respeito de como se produzir um resumo e até da confusão de resumo com resenha.  
 
O GÊNERO RESENHA 
   
Tomando as considerações bakhtinianas de gênero, deve-se observar que o mesmo 
apresenta uma construção composicional, tema, um estilo, ou seja, possui uma 
estrutura que o identifica como parte de dada prática social. Outro aspecto a 
mencionar é que a produção se dá muito mais em termos de função do que de 
forma em si, pois dependendo do contexto é possível que  certas estruturas possam 
ser mais ou menos adequadas, mas isso não irá desvirtuar o objetivo daquele 
gênero.           
Resenha, segundo Marconi, é uma descrição minuciosa que compreende certo 
número de fatos: é a apresentação do conteúdo de uma obra (2001, p.89).    
Apresenta-se dividida em  7 partes: 1. Referência bibliográfica; 2. Credenciais do 
autor; 3. Digesto (resumo); 4. Conclusões do autor; 5. Quadro de referência do 
autor; 6. Crítica  do resenhista; 7. Indicação do resenhista. 
A resenha apresenta-se em diferentes formatos, desde aquela que aparece em 
revistas semanais e jornais, até a das revistas especializadas.   
Nos cursos de saúde, a resenha trabalhada se insere no formato apresentado 
anteriormente. Para a produção da mesma, parte-se de uma indicação de livros 
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tanto pelo professor como do aluno. Dentre alguns os que já foram lidos e 
apresentados, pode-se destacar: Por um fio, O médico, O físico, Elogio à loucura, 
Medicina e meditação, O futuro da Humanidade, As intermitências da Morte, 
Comunicação tem remédio- a comunicação nas relações interpessoais em saúde, 
Doutor estou com câncer, O cuidado emocional em saúde, dentre outros.         
Com temas tão específicos e direcionados à área de saúde,  a produção do gênero 
resenha supera as expectativas.    A seguir, apresentamos uma pesquisa realizada, 
na UEA, em 2007, com os alunos da disciplina Português Instrumental, do primeiro 
período, considerando aspectos dos conteúdos ministrados, bem como alguns  
métodos adotados e questões relativas ao resumo e à resenha.       
 
PESQUISA REALIZADA COM ESTUDANTES DE SAÚDE 
Foi realizada uma pesquisa com 120  alunos, do primeiro período dos cursos de 
saúde (enfermagem, odontologia e medicina), da Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA), no mês de junho de 2007, ao término da disciplina de Português 
Instrumental.  Neste questionário, com temas direcionados à disciplina, ficou 
evidenciado que:  deste total, 118 consideram a leitura como ferramenta muito 
importante, 98%.  
Quando questionados sobre por que motivos lêem, foi unânime o fator para obter 
conhecimento. 
Outro fator a destacar está relacionado à importância que os alunos atribuíram ao  
fato de ter podido ler um livro para a disciplina, a grande maioria considerou 
necessária( 77,5%), 93 alunos. Ressalta-se que, ao serem estimulados em relação à 
prática da leitura, os alunos respondem satisfatoriamente.   
Aliada a esta resposta, 95% dos alunos pesquisados considerou válida a 
possibilidade de eles poderem escolher o livro que gostariam de ler. E 83% 
mencionaram que o livro acrescentou muito em termos de conhecimento. Foi dada a 
eles a oportunidade de indicarem uma lista de livros que gostariam de ler, assim, a 
partir desta lista, elegeu-se  aqueles que tinham mais a ver com os propósitos da 
disciplina e como a área de saúde. Tal oportunidade de escolha contribuiu para a um 
retorno positivo da atividade.    
Quanto ao fato de terem lido quantos livros, de janeiro até o mês de junho, 2007, foi 
mais dividido,  43,3% leram mais de dois livros, 35% dois, e 21,6% apenas 1, ou 
seja, o livro solicitado. Assim, observa-se que o índice ainda é baixo, devido ao fato 
de terem considerado a leitura como muito importante, mas  o índice maior ficou 
como o grupo que leu mais de 2 livros. 
Quando perguntados,  se já haviam realizado uma resenha, outra constatação 
relevante, 76% não havia produzido. Seguindo esta ótica, foi questionado se a 
produção deste texto foi fácil ou não, 50,5% considerou fácil e a outra metade difícil, 
49,5%. Esse equilíbrio se deve ao fato de que para esta produção, foram antes 
trabalhados os diferentes tipos de resumo, que também contemplam a resenha. Dos 
pesquisados, 95% consideraram que podem produzir hoje bons resumos, havendo 
um equilíbrio entre os tipos de resumos,  analítico e  crítico, considerando  a 
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facilidade ou não de produção; e 92% ressaltaram que na área de saúde é muito 
importante redigir e ter um bom poder de síntese. 
Esta pesquisa  demonstra  que, apesar do professor das disciplinas instrumentais, 
ter pouco espaço para a realização  de suas atividades, quando o mesmo buscar 
novas ferramentas o seu trabalho pode ter um resultado mais efetivo e  vir a 
contribuir de forma mais significativa para a produção do acadêmico.       
O aspecto positivo, com o trabalho dos gêneros resumo e resenha, são 
comprovados na produção do aluno que geralmente ocorre de forma natural e com 
poucos problemas de textualidade (digesto).  
 
Veja o exemplo, a seguir, do livro de Drauzio Varella, Por um fio. São Paulo: Cia das 
Letras, 2004, 224p.    
 
INTRODUÇÃO O ato de viver é o mesmo que se encontrar Por um fio. 

Este é o título do livro de Drauzio Varella.  
METODOLOGIA 
OBJETIVO 

Com uma temática voltada para o contexto da saúde, 
perpassa por várias situações que possibilitam ao leitor 
uma reflexão sobre o viver e o morrer. O livro é baseado 
em situações vividas pelo autor, desde antes de sua 
formação na área médica, constituindo-se de um conjunto 
de relatos pessoais sobre experiências em situações- 
limite. 

 
 
RESUMO/ DIGESTO 

A primeira delas, o falecimento de sua mãe, quando o 
mesmo era menino. Na seqüência, outras histórias são 
narradas, citando momentos presenciados por Drauzio já 
enquanto médico e pesquisador, tanto no seu consultório, 
no hospital, em viagens no Brasil e no exterior.  
Pacientes jovens, adultos e idosos todos são descritos em 
quadro de contato com uma doença, principalmente o 
câncer. O conhecimento da medicina leva o médico a tratar 
deste tema, ao mesmo tempo em que permite ao leitor 
refletir sobre suas atitudes em relação à vida, à doença e à 
morte. Com isso, diferentes quadros clínicos são descritos 
e no todo permitem ao leitor traçar um panorama de como 
seria se encontrar em situação semelhante. A última 
história envolve também um membro de sua família, relata 
o sofrimento vivido por um médico, seu irmão,  até o 
falecimento, vítima de um câncer de pulmão.      
 
 

CONCLUSÃO/ 
INDICAÇÃO 

Considerando o relato de experiências pessoais e 
profissionais, o livro atinge o seu objetivo e se constitui em  
um momento de reflexão. 
Apesar de estar tratando de experiências médicas, a 
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linguagem é de fácil compreensão, simples e objetiva.  
A temática é atual, permitindo a qualquer pessoa, da área 
ou não, lê-lo com facilidade.       
 

 
Veja outro exemplo, a seguir, do livro de: SÁ, Ana Cristina. O cuidado emocional em 
saúde. 2.ed. São Paulo: Robe Editorial, 2003. 
           
Introdução  As experiências vividas pela autora, no ambiente hospitalar, 

deram origem a um livro que focaliza, neste contexto, o aspecto 
emocional. 

Metodologia e 
objetivo  

Para tratar deste assunto, o livro está dividido em treze capítulos 
que abordam temas que visam ressaltar como deve ser o 
cuidado emocional em saúde.   

Digesto  -
resumo geral  da 
obra por 
capítulos. 

O primeiro, trata-se de como é importante  perceber o 
imperceptível,  utilizar todos os  sentidos para desenvolver  uma 
visão  periférica  e observar sistematicamente  o ambiente e os 
pacientes com a intenção  de promover  a melhor e mais segura 
assistência possível ao ser humano. Com isso, aprende-se  a 
registrar tudo o que ocorre  no ambiente de trabalho.O segundo 
capítulo ressalta a necessidade de aprender a ouvir, pois os 
seres humanos adoram contar histórias e muitas vezes não 
sabem ouvir o próximo, principalmente os profissionais de saúde. 
Terceiro, a captação da expressão de um olhar, o olhar aliado à 
expressão facial. Quarto, a chegada da morte, como o 
profissional ou estudante deve agir quando estiver diante de um 
paciente em fase terminal. Quinto aborda os medos que 
sentimos ao lidar com a vida. Sexto, a miséria humana, o 
sofrimento de pacientes, que ao sair do hospital  vão voltar para 
a mesma miséria de antes.  Sétimo,  a importância do toque, 
mais especificamente a troca de energia  entre  dois seres. 
Oitavo, um conto, para reflexão, neste capítulo, relata uma 
história para crianças. Nono, a escolha certa, fazendo uma série 
de questionamentos sobre se, de fato, é essa a profissão a 
seguir. Nos três últimos, volta-se ao aspecto emocional dos 
pacientes, a fé de cada um.   

Conclusão  Todos os capítulos estão inter-relacionados e proporcionam 
informações a respeito do cuidado como o paciente por parte 
dos profissionais que interagem com ele, proporcionando uma 
prática mais saudável para ambos.  

Apreciação              A obra é de fácil compreensão, linguagem simples e 
objetiva, não há necessidade de nenhum conhecimento prévio. 
Contribui para a formação do profissional de saúde, 
principalmente, enfermeiro, de como lidar com algumas 
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situações no ambiente  de trabalho. 
Indicação 

 

   Ela é dirigida a profissionais da área de saúde, principalmente, 
aos enfermeiros. Pode ser adotado por todas as disciplinas que 
visam à formação holística e uma melhor interação profissional-
paciente.   

 

Quanto à apreciação crítica, observa-se, ainda,  que os alunos, quando se 
interessam pelo tema, fazem a crítica de forma verdadeira e criteriosa, ou seja, com 
bastante seriedade. Enfatizando tantos pontos negativos como positivos. Veja outros 
exemplos, quanto a este item: 
 
Livro: Doutor estou com câncer  Conduta médica e familiar nas comunicações 
dolorosas. Autora : Vera Lúcia Bidone Lopes. Porto Alegre: Conceito, 2003. 190 p. 
A proximidade da morte é um tema que aterroriza boa parte das pessoas.  Vera 
Bidone produziu um guia para as famílias que passam por situações semelhantes 
com pacientes terminais. 
A obra contribui com a formação acadêmica mais humanizada, sensível a 
estudantes da área de saúde e pode melhorar a conduta dos que aí estão. Assim 
como auxilia toda a família a superar\ enfrentar os estágios psicológicos que a  
doença oferece ao paciente e juntos poderem enfrentar todos estes estágios e lutar 
até os últimos dias de vida. 
A obra é excelente, pois revela que o paciente não é apenas uma máquina que 
precisa de ajustes, mas sim um ser humano que possui sentimentos e emoções 
distintas. Leva-nos a pensar no seu tema central que é  a humanização,sendo que a 
mesma é fundamental na relação com o paciente e que precisa ser incorporada nas 
unidades de saúde. 
A obra contribui como suporte para o bem estar  da relação cuidador- receptor 
amorosa, sincera e prazerosa  para ambos. Suas idéias são originais, estilo simples 
realista e crítico, não exigindo nenhum conhecimento prévio para entendê-la.    
 
 
 
Verifica-se que, apesar desse tipo de texto exigir um alto grau  de trabalho 
intelectual, o aluno imerso na sua produção, consegue julgar com bastante 
propriedade. 
Neste contexto, é necessário salientar o papel do aluno enquanto autor, enquanto 
voz que cria e participa do texto. Ele torna-se o agente do processo, numa troca que 
flui naturalmente a partir do universo do texto lido, aliando o seu conhecimento de 
mundo à visão do autor, noutro lado.        
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Ressalta-se que aqui foi dada uma ênfase ao gênero resumo, pois não se pode 
exigir que o aluno sintetize e avalie um livro se o mesmo não tiver passado por 
estágios, sendo que um deles é justamente a fase de síntese. Por isso, focaliza-se 
um trabalho mais direcionado a esta prática, consequentemente, irá contribuir para 
uma melhor produção do aluno. 
Cabe aqui salientar também o rigor na escolha do livro, apesar do aluno poder fazê-
la, pois aquele que se adequou ao curso de administração, pode não contemplar as 
expectativas do curso de saúde, por exemplo. Observando, cada um destes 
aspectos, a produção, enquanto uma atividade concreta, com temas que digam 
respeito aos interesses dos alunos, contribui para o crescimento acadêmico e 
também ampliação de sua visão de mundo.  O livro, por ter relação direta com a 
futura área de atuação do acadêmico, torna o envolvimento maior, ou seja, cria-se 
um vínculo natural, contribuindo para  a efetivação do trabalho da disciplina.   
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